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RESUMO 



 
 

 

Esta pesquisa tem como objetivo produzir um mapa qualificado dos espaços públicos 
destinados a prática de atividade física a ser utilizado como ferramenta por equipes, 
gestores e usuários da Estratégia Saúde da Família na Ilha do Governador.Com base 
na pesquisa qualitativa, que utilizou o mapeamento participativo para esta produção 
técnica, foram entrevistados 108 indivíduos do total de 115, compostos pelos 
profissionais atuantes e respectivos usuários das 8 Clínicas de Família existentes no 
bairro da Ilha do Governador no município do Rio de Janeiro. A amostra foi constituída 
por 35 usuários, 32 agentes comunitários, 29 enfermeiros, 8 gerentes e 4 educadores 
físicos das Clínicas da Família: Wilma Costa, Assis Valente, Maria Sebastiana de 
Oliveira, CMS Madre Teresa de Calcutá, CMS Necker Pinto, Policlínica Newton Alves 
Cardoso, CMS Parque Royal e CMS Paulino Werneck. Após as entrevistas, as 
respostas foram categorizadas em planilha Excel e posteriormente analisadas. A 
produção do mapa temático de atividade física foi gerado na base do Google no My 
Maps, resultando no total de 106 locais demarcados, sendo 63 locais espaços onde 
ocorrem as atividades físicas e 43 locais espaços onde não ocorrem, mas podem 
ocorrer as atividades físicas. Assim, compreende-se que a elaboração do mapa 
temático de atividade física, construído com a colaboração da comunidade, retrata a 
realidade vivida. Busca-se, através dessa ferramenta mapa, facilitar as ações de 
planejamento de forma estratégica, tanto por parte de gestores, como por parte dos 
profissionais, possibilitando ainda a localização pelo usuário quando na busca de um 
espaço, ou tipo de atividade física que melhor se enquadre às suas necessidades e 
disponibilidade. 
 
 
 
 
 
Palavras-chave:  Espaço. Atividade física. Mapa. Saúde da Família.

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ABSTRACT 
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Thisresearchaimsto produce a qualified map of the public spaces destined to practice 
physical activity to be used as a tool by teams, managers and users of the Family 
Health Strategy on Governador Island. Based on the qualitative research, which used 
the participatory mapping for this technical production, 108 individuals fromthe total of 
115 wereinterviewed, composedbytheactiveprofessionalsandrespectiveusersofthe 8 
Family Clinicsexisting in thedistrictof Ilha do Governador in the city of Rio de Janeiro. 
The sample consisted of 35 users, 32 community agents, 29 nurses, 8 managers and 
4 physicaleducatorsfromthe Family Clinics: Wilma Costa, Assis Valente, Maria 
Sebastiana de Oliveira, CMS Mother Teresa of Calcutta, CMS Necker Pinto, Newton 
Alves Polyclinic Cardoso, CMS Parque Royal and CMS Paulino Werneck. After the 
interviews, the answers were categorized in Excel spreadsheet and later analyzed. 
The production of the thematic map of physical activity was generated on Google's 
basis in My Maps, resulting in a total of 106 demarcated sites, of which 63 are spaces 
where physical activities occur and 43 places where they do not occur, but physical 
activities may occur. Thus, it 
isunderstoodthattheelaborationofthethematicmapofphysicalactivity, 
constructedwiththecollaborationofthecommunity, portrays its real life. Throughthismap 
tool, it issoughttofacilitateplanningactions in a strategicway, bothby managers 
andbyprofessionals, also making it possibletolocatetheuserwhensearching for a 
space, ortypeofphysicalactivitythatbestfitsneedsandavailability. 
 

 

 
Keywords: Space. Physicalactivity.Map.Familyhealth 
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INTRODUÇÃO 
 

As doenças crônicas não transmissíveis (DCNT) representam um número 

estimado de 36 milhões, ou 63% das mortes no mundo, que são em grande parte 

causadas por quatro fatores de risco comuns: o fumo, o álcool, a alimentação 

inadequada e a falta de atividade física (WHO, 2012).  

Apenas 20% de mortes por doenças crônicas ocorrem em países de alta renda, 

enquanto 80% acontecem em países de renda baixa e média, onde vive a maior parte 

da população do mundo (WHO, 2005).  

Segundo a análise da situação da saúde no Brasil em 2014, quase metade dos 

óbitos ocorreram na região Sudeste (46%). Dos três grandes grupos de doenças da 

Organização Mundial de Saúde (OMS), as DCNT vêm em uma tendência crescente, 

sendo 60% responsáveis pelas mortes em 2000, 68% em 2012 e já representando 

72,8% do total de causas de morte em 2013. Considerando as causas específicas de 

morte, as cinco principais em 2013 foram: doenças cerebrovasculares (DCV), infarto 

agudo do miocárdio (IAM), pneumonias, diabetes e homicídios (BRASIL, 2015).  

O que piora ainda mais o quadro geral da saúde no Brasil é que temos uma 

elevada proporção de adultos classificados como insuficientemente ativos chegando 

a 46% (IBGE, 2013).  

Com a mudança no perfil demográfico e epidemiológico no Brasil, mencionada 

por diversos autores como LIMA-COSTA (2011), Veras (2009), Mendes (2010), Brito 

et al. (2013), entendemos que se fez necessário adotar medidas que promovam uma 

melhor qualidade de vida como, por exemplo, a prática de atividade física.  

Com isso, no primeiro item da fundamentação teórica deste estudo,são 

apresentadas informações sobre as doenças crônicas não transmissíveis, onde é 

apresentado o atual cenário e o olhar dos estudiosos sobre o assunto. Seguidamente, 

toda uma reflexão conceitual sobre a atividade física é feita no item 1.2, visando deixar 

claro o seu significado e suas formas possíveis.  

Dentro deste contexto, torna-se importante observar o que tem sido discutido 

pelo mundo, e referenciado pela OMS no aspecto das Políticas Públicas com enfoque 

na prática de atividade física, considerando ser o sedentarismo um dos fatores de 

risco contribuitivos para o aumento dos números de DCNT e de óbitos. Questões 

essas trazidas no item 1.3 políticas públicas à luz da atividade física 
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Um aspecto relevante é a valorização dos espaços públicos de convivência e 

de produção de saúde, visando à inclusão social e ao fortalecimento da autonomia do 

sujeito e ao direito ao lazer frente ao contexto da relevância epidemiológica do tema 

atividade física (BRASIL, 2006).  

De acordo com Milton Santos (1996) apud Barcellos e Zaluar (2014), o espaço 

é composto pela relação de objetos e ações, estando os objetos fixos no espaço e 

sendo os responsáveis por determinar as ações que nele acontecem.  

Com base nesse aspecto, pudemos perceber que o território apresentou-se 

como um grande parceiro no que se refere à prática de atividade física, potencializado 

por espaços destinados especificamente para o seu fomento e execução. Uma vez 

identificado o espaço, verificamos que este é um facilitador para impulsionar e inserir 

no cotidiano dos indivíduos a prática da atividade física. Assim, no item 1.4 da 

fundamentação teórica, uma rica discussão conceitual sobre o território, nos possibilita 

perceber suas contribuições para a atividade física. 

Recentemente, o desenvolvimento de novas tecnologias, como o mapeamento 

digital dos ambientes, a partir de Sistemas de Informações Geográficas – SIG, tem 

possibilitado novos caminhos (BARCELLOS; ZALUAR, 2014).  

O atual estudo levou-nos a constatar que a representação do espaço terrestre 

é mais do que uma preocupação. Sendo uma necessidade social muito importante em 

virtude das possibilidades abertas pelo mapa, enquanto recurso para visualização de 

espaços, ampliando assim, a limitada capacidade de identificação visual do ser 

humano (CARVALHO; ARAÚJO, 2011).  

Considerou-se ao elaborar esta pesquisa, que para a construção do mapa, há 

todo um processo chamado de mapeamento, que envolve a coleta e o registro de 

informações, nele contido, e as percepções da comunidade em que o sujeito vive e 

convive (CEDAPS, 2009).  

Visando conhecer o papel facilitador do mapa, no último item da 

fundamentação teórica o assunto é explorado, concorrendo para a importância 

estratégica da informação que se revela a partir da imagem produzida. 

Nas últimas décadas, o Ministério da Saúde tem dirigido esforços para 

monitorar as DCNT, observando sua dimensão e os fatores de risco associados, assim 

como o acompanhamento das tendências sócio-espaciais ao longo do tempo (IBGE, 

2013).   
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Pensando em um modelo de gestão municipal integrado, o investimento em 

base de dados de uso comum entre a saúde e outros setores acaba por criar uma 

capacidade de análise de dados espaciais, anteriormente limitados aos círculos 

acadêmicos (IÑIGUEZ; BARCELLOS, 2014).  

Observamos que, no município do Rio de Janeiro, foco do nosso estudo, mais 

de uma secretaria municipal apresenta ações que envolvem a atividade física em 

grupos, sendo realizadas em espaços públicos diversos. O que tornou necessário, um 

estudo mais aprofundado do território, incluindo a identificação do aparelhamento 

urbano como praças, quadras, ciclovias, dentre tantos outros espaços.  

A estruturação metodológica da pesquisa deu-se através de uma produção 

técnica que resultou no produto final mapa temático de atividade física do bairro da 

Ilha do Governador, cenário do estudo. O mapeamento participativo desenvolvido, foi 

fruto da colaboração dos profissionais e usuários envolvidos na Estratégia Saúde da 

Família, composto por um elemento descritivo e analítico das entrevistas realizadas 

que se encontra melhor descrito no item 2.2.5 e 2.2.7em materiais e métodos, será 

observado ainda um arquivo construído na base do Google, em My Maps, que retrata 

todos os pontos que foram mapeados. 

O mapeamento ajudou e muito a transmitir a ideia ou resultado do que ocorre 

em um território ou local, sendo esta, segundo Barcellos (2015), a função do mapa ou 

da fotografia já reconhecida no mundo acadêmico.  

Podemos dizer que a grande contribuição do estudo resultou na construção do 

mapa como ferramenta facilitadora, que de forma célere, dará condições aos gestores 

e profissionais localizarem os espaços e atividades, permitindo-lhes fazer melhor uso 

da informação em seu cotidiano de trabalho. Mapa este, que poderá ser apresentado 

no molde impresso, ou ainda, através de acesso online no momento de uma consulta.  

Já para os usuários, foi possível com todas as informações transmitidas por 

eles nas entrevistas, devolver essa rica contribuição em forma de panfleto, nele 

contido todos os espaços onde são realizadas as atividades físicas, organizado por 

local, sendo descrito as modalidades, dia da semana e horários, e se possuem ou não 

orientação profissional. Permitindo dessa maneira ao próprio usuário, localizar 

próximo à sua casa um local para a prática de atividade física, de acordo com seus 

interesses, como dia e horário, tipo de atividade e se ele precisa de apoio profissional 

ou não.  
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Assim, o estudo apresentou como objetivo geral produzir um mapa qualificado 

dos espaços públicos destinados a prática de atividade física a ser utilizado como 

ferramenta por equipes, gestores e usuários da Estratégia Saúde da Família na Ilha 

do Governador. E como objetivos específicos mapear condições e tipo de atividade 

física na estratégia saúde da família da Ilha do Governador, identificar espaços 

públicos potenciais para a prática de atividades físicas apresentados pelos usuários 

na Estratégia Saúde da Família da Ilha do Governador e produzir a versão cartográfica 

dos espaços públicos qualificados a partir de dados disponíveis em bases públicas e 

as informações fornecidas por usuários e profissionais.  

1. FUNDAMENTAÇÃO TÉORICA  
 
1.1DOENÇAS CRÔNICAS NÃO TRANSMISSÍVEIS  

O problema das doenças crônicas no Brasil é algo que muito preocupa, pois 

existem mais de 66 milhões de brasileiros portadores de alguma doença crônica. (MS, 

2014).   

As regiões Sul e Sudeste apresentam os maiores índices de prevalência da 

doença crônica, com 47,7% e 39,8% respectivamente (IBGE, 2013). Sua ocorrência 

é influenciada pelas condições de vida, desigualdades sociais e estilo de vida, por ser 

multifacetada exige-se novas estratégias dos serviços de saúde no lidar (WHO, 2005).  

Destaque para o Rio de Janeiro em terceira posição Brasil em número absoluto 

de indivíduos que referiram ter pelo menos uma doença crônica, ultrapassando os 5 

milhões, ficando atrás de Minas Gerais com pouco mais de 7 milhões e São Paulo 

passando os 15 milhões (MALTA et al., 2015).  

Em um menor recorte, que envolve a Área Programática 3.1, onde temos 

Bonsucesso, Brás de Pina, Complexo do Alemão, Cordovil, Ilha do Governador, 

Jardim América, Manguinhos, Maré, Olaria, Parada de Lucas, Penha Circular, Penha, 

Ramos e Vigário Geral. 

Na cidade do Rio de Janeiro, os quatro principais grupos das Doenças Crônicas 

Não Transmissíveis (DCNT) respondem por 33,7% do total de internações pagas pelo 

SUS (SMSRJ, 2013). 

Figura 1 – Distribuição das internações hospitalares por principais doenças crônicas não 
transmissíveis selecionadas, segundo ano de processamento, MRJ, 2003 – 2012*. 



16 
 

 
 

 

Fonte: Datasus/Sistema de Internações Hospitalares (SIH); acesso em 05/09/2013. *Dados 
sujeitos à revisão. Extraído do Plano Municipal de Saúde 2014-2017.  

 

Referente às morbidades, tanto no sexo masculino como no feminino, a mais 

referida foi a hipertensão arterial, seguida de problemas crônicos da coluna. E no que 

cabe ao grau de limitação intenso/muito intenso das atividades habituais referido para 

as DCNT investigadas, o acidente vascular cerebral (AVC) corresponde a 

25,5%(IBGE, 2014; MALTA et al., 2015).  

Como essas doenças possuem em comum um conjunto de fatores de risco, 

temos a possibilidade de realizar uma abordagem comum na sua prevenção (BRASIL, 

2011a; BRASIL, 2015; WHO, 2005).   

Um fator preocupante também é o envelhecimento da população, devido à 

frequente presença das doenças crônicas como consequência do processo de 

senescimento. Em 2010, a população idosa já representava 10,8% da população 

(IBGE, 2010), com projeção de chegar a 33,7% da população em 2060 (IBGE, 2014).  

Este aumento da população idosa e as crescentes demandas de um 

envelhecimento saudável, com a persistência das doenças transmissíveis, e o 

crescimento dos fatores de risco para as doenças crônicas não transmissíveis, além 

das causas externas (DUARTE; BARRETO, 2012), faz com que muitos idosos 

encontrem na atividade física uma nova motivação para viver, tendo em vista que o 

envelhecimento também é entendido como um período de desenvolvimento, desafios 

e possibilidades (JÚNIOR; VELARDI, 2008).  

A limitação ou a não realização de atividade física acabam por desenvolver um 

quadro de incapacidade funcional no idoso, sendo este constatado através de uma 

declaração de dificuldade ou de necessidade de ajuda para atividades básicas de vida 

diária (PARAHYBA; VERAS, 2008).  
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Para identificar a situação funcional, algumas formas de avaliação podem e 

devem ser realizadas, utilizando-se de escalas internacionalmente reconhecidas, 

como por exemplo, para as AVDs, que são as atividades de vida diária como comer, 

vestir-se e tomar banho, usar o Barthel ADL Index. Já para as AIVDs, que são as 

atividades instrumentais de vida diária como realizar as atividades caseiras de 

cozinhar, atender telefone e tomar medicação, é usual a escala de Lawton 

(REBELATTO; MORELLI, 2004. p.95; DUARTE; DIOGO, 2000. p.149).  

Um processo de envelhecimento bem-sucedido não depende apenas de 

políticas públicas de saúde, mas do setor saúde estar organizado para alcançar 

soluções em promoção e prevenção da saúde das pessoas idosas (BRITO et al., 

2013).  

Essa preocupação materializa-se ao ser observado o surgimento a cada 

momento de novos programas que promovem a atividade física (MATSUDO, 2006; 

ANDRÉA et al., 2010).  

Identificar a frequência da realização de atividade física em indivíduos 

portadores de doenças crônicas, principalmente no caso de doença arterial 

coronariana, é muito importante para a prevenção e tratamento dessa morbidade 

(SILVA et al., 2014).  

Fortes evidências demonstram que a inatividade física aumenta o risco de 

muitas condições de saúde adversas, incluindo as principais doenças não 

transmissíveis como doenças coronárias, diabetes do tipo 2, câncer de mama e de 

cólon, encurtando dessa forma a expectativa de vida (LEE et al., 2012).  

Destacando a hipertensão arterial sistêmica e a diabetes melittus como 

comorbidades apontadas como influenciáveis por fatores de risco para o seu 

agravamento e surgimento (ACHUTTI; AZAMBUJA, 2004; BRASIL, 2005; MALTA et 

al., 2006; CASADO; VIANNA; THULER, 2009; YOKOTA et al., 2007), a inatividade 

física pode ser considerada como um dos principais elementos do fator risco neste 

sentido (BARRETA; BARRETA; PERES, 2007; HALLAL et al., 2007; SIQUEIRA et al., 

2008; ALVES et al., 2010).  

Compreender o dinamismo da saúde dos brasileiros tem se tornado uma 

constante, através das principais e mais atuais pesquisas realizadas, como a 

Vigilância de fatores de risco e proteção de doenças crônicas por inquérito telefônico 

2016 (VIGITEL), a Pesquisa Nacional de Saúde do Escolar 2015 (PENSE), a Pesquisa 
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Nacional da Saúde 2013 (PNS) e a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios 

2008 (PNAD).   

Percebemos uma preocupação do Governo em conhecer e reconhecer o 

cenário da saúde, o que facilita o planejar e também o tangibilizar de ações 

estratégicas determinantes ao combate das DCNT.  

Na VIGITEL 2016, foi observado o avanço das doenças crônicas com aumento 

em 61,8% de diabetes e 14,2% de hipertensão. Verifica-se ainda que mais da metade 

da população está com o peso acima do recomendado, e 18,9 dos brasileiros já são 

considerados obesos (BRASIL, 2016).  

Com base na PNS de 2013, as DCNT respondem por 70% das causas de 

mortes no Brasil (IBGE, 2014). Conseguimos observar melhor, na tabela 1, algumas 

destas doenças crônicas em porcentagem segundo diagnóstico médico relatado na 

pesquisa com maiores de 18 anos.  
 

Tabela 1 – Proporção de indivíduos de 18 anos ou mais que referem diagnóstico, com 
indicação do intervalo de confiança de 95%.  
 Hipertensão Diabetes AVC Problemas na 

coluna 
Brasil 21,40% 6,20% 1,50% 18,50% 
Sudeste 23,30% 7,10% 1,40% 16,90% 
Rio de Janeiro 23,90% 6,40% 1,60% 13,30% 
     

Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação de Trabalho e Rendimento, Pesquisa 
Nacional de Saúde, 2013. 

 

Outro dado interessante é o apresentado pela PNAD 2008 conforme tabela 2. 

Nesta pesquisa, são considerados indivíduos a partir dos 14 anos, já na PNS envolve 

indivíduos a partir de 18 anos.  

 

Tabela 2 – Indivíduos que relatam possuir alguma doença crônica.  

 IDADE DCNT 

14 a 19 anos 11,0% 
20 a 39 anos 22,7% 
40 a 49 anos 45,1% 
50 a 64 anos 65,0% 
65 anos ou mais 79,1% 
  

Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação de Trabalho e 
Rendimento,Pesquisa Nacional de Saúde, 2010. 
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Ao considerarmos os indivíduos que relataram possuir alguma DCNT, 

percebemos um real aumento na porcentagem proporcional ao aumento da idade.   

Pensando em ações preventivas, na Pesquisa PENSE 2015, é feita análise de 

questões relativas à saúde das crianças, e sobre o consumo de alimentos marcadores 

de alimentação saudável e não saudável. Assim, 41,6% dos estudantes informaram 

consumir guloseimas cinco dias ou mais em uma semana normal (IBGE 2016).  

O dado acima relatado acaba por se tornar preponderante para continuidade 

do número crescente de adultos portadores de diabetes e hipertensão, dentre outras 

DCNT.  

Considerando que a situação não é algo tão simples assim de se resolver, haja 

vista que imposições legais já impetram neste sentido, como o Art. 2 da Lei n. 11.947: 
 

[...] os cardápios da alimentação escolar deverão ser elaborados pelo 
nutricionista responsável com utilização de gêneros alimentícios 
básicos, respeitando-se as referências nutricionais, os hábitos 
alimentares, a cultura e a tradição alimentar da localidade, pautando-
se na sustentabilidade e diversificação agrícola da região, na 
alimentação saudável e adequada (BRASIL, 2009).  
 

 

 Segundo o Art. 15 da mesma lei, compete ao Ministério da Educação propor 

ações educativas que perpassem o currículo escolar, abordando o tema alimentação 

e nutrição e o desenvolvimento de práticas saudáveis de vida, na perspectiva da 

segurança alimentar e nutricional.   

Um dado que merece receber destaque é a grande dificuldade de coibir a 

comercialização de alimentos ditos não saudáveis no entorno das escolas, de forma 

formal ou informal (IBGE, 2016).  

Uma forte associação das DCNT com fatores de risco prevalentes tem sido 

relatada em pesquisas. Monitorar esses fatores em conjunto com a prevalência de 

doenças que estejam relacionadas, ajuda na formulação de políticas públicas de 

saúde voltadas para a prevenção (GAZEANO; GALEA; REDDY, 2007).  

As DCNT estão se tornando rapidamente prioridade de saúde pública no Brasil 

e políticas para sua prevenção e controle têm sido implementadas (SCHMIDT et al., 

2011).  

As doenças crônicas, têm respondido por um número elevado de mortes antes 

dos 70 anos de idade e perda de qualidade de vida, gerando incapacidades e alto 



20 
 

 
 

grau de limitação das pessoas doentes em suas atividades de trabalho e de lazer 

(IBGE, 2014).  

A exigência de um novo modelo de atenção à saúde para essa população tende 

a aumentar (LIMA-COSTA, 2011), a considerar que estudos já apontam para o 

crescimento da proporção de mortes por DCNT e aumento de internações 

hospitalares (SANTOS, 2015).  

 

1.2 A ATIVIDADE FÍSICA   
Para a melhor compreensão e entendimento, fez-se necessário conhecer o real 

significado do termo “atividade física” – AF, inclusive, sob a ótica de duas importantes 

instituições: uma no cenário mundial, a OMS, e a outra no cenário nacional, o que diz 

o Conselho Federal de Educação Física – CONFEF.  

A OMS define como atividade física, qualquer movimento corporal produzido 

pelos músculos esqueléticos que requer gasto de energia - incluindo as atividades 

desenvolvidas durante o trabalho, jogar, realizar tarefas domésticas, viajar e se 

engajar em atividades recreativas (WHO, 2016).  

Para o CONFEF, temos no art. 9 º § 1º que a atividade física é todo movimento 

corporal voluntário humano, que resulta num gasto energético acima dos níveis de 

repouso, caracterizado pela atividade do cotidiano e pelos exercícios físicos 

(CONFEF, 2010).   

Conceitualmente temos um entendimento diferenciado para os termos: 

atividade física e exercício físico.  

A atividade física é compreendida como qualquer movimento corporal que 

resulta em gasto energético acima do repouso, como por exemplo, uma caminhada, 

a dança, a jardinagem dentre tantos outros. Diferentemente, o exercício físico é 

considerado como toda atividade planejada, estruturada e repetitiva, objetivando 

melhoria ou manutenção de um componente da aptidão física (CASPERSEN; 

POWELL; CHRISTENSEN, 1995).  

Seguindo o entendimento conceitual, a atividade física pode ser 

desempenhada, por exemplo, em atividades de lazer, esportes recreativos, danças e 

jogos (PITANGA, 2002). Ou ainda por meio de movimentos corporais da vida diária, 

como caminhar para o trabalho ou subir escadas (BRASIL, 2002).  



21 
 

 
 

Para a aptidão física, temos um enfoque voltado para a saúde e outro para a 

performance. Na saúde, temos os atributos voltados para força, resistência, peso 

ponderal, capacidade aeróbica e flexibilidade. Já na performance temos a agilidade, 

o equilíbrio, a coordenação, a potência, a velocidade de deslocamento e de reação 

muscular (NAHAS, 2006).  

Existem quatro dimensões na AF sendo elas: Lazer que corresponde aos 

exercícios físicos e esportes; Deslocamento Ativo que corresponde ao andar a pé ou 

de bicicleta; Atividades Domésticas que englobam passar, lavar entre outras;e Laboral 

que contempla as atividades profissionais. A primeira é considerada como sendo 

estruturada como um exercício físico e as demais consideradas como não 

estruturadas por se darem espontaneamente no dia a dia (MACIEL, 2010).  

Para que tenham benefícios à saúde e prevenção das Doenças Crônicas Não 

Transmissíveis – DCNT, a OMS recomenda a prática, de forma contínua ou 

descontínua, em blocos superiores de 10 minutos, superiores a 150 minutos por 

semana de intensidade moderada ou 75 minutos de atividades intensa, ou ainda, uma 

combinação entre ambas. Podendo ser executada em várias oportunidades como no 

lazer, no transporte, no trabalho ou em casa (WHO, 2011).  

Quanto à intensidade, a AF pode ser classificada como leve ou moderada, 

como a caminhada, musculação, hidroginástica, dança e ginástica em geral. Já a de 

intensidade intensa ou vigorosa, temos a corrida, os esportes coletivos, a ginástica 

aeróbica, além de outras atividades que aumentem a frequência cardíaca muito além 

do repouso (IBGE, 2013).  

Na tabela 3, temos dispostos alguns protocolos que dizem respeito à prescrição 

da atividade física. Isso se faz importante ao considerarmos que muito se fala sobre o 

assunto, diversas informações são veiculadas, o que acaba gerando muitas dúvidas. 

 

Tabela 3 – Prescrição de atividade física. 
Recomendação Tempo Intensidade/tipo Frequência Benefício 

Who, 2011. 
Não informa Blocos superiores de forma 

contínua que superem 10 
minutos que somem mais 
que 150 minutos, 

Leve a moderada Por semana Prevenção de 
DCNT 

Não especifica ou 75 minutos. Intensa Por semana Prevenção de 
DCNT 

Crianças 60 minutos Moderada a 
vigorosa 

Diária Não especifica 

Cadernos de Atenção Básica para obesidade e doença crônica nº 38, 2014. 
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Gestantes iniciar com 10 minutos e 
acrescer 1 minuto por dia, 
não ultrapassar 1hora por 
dia 

Baixo impacto 
como caminhada 

Diária Perder peso, 
melhorar a 
circulação e os 
níveis pressóricos 

Não especifica 2 horas e 30 minutos* Moderada, 
podendo ser 
complementada 
com musculação 

5 vezes por 
semana 

*Para perder 
peso, o tempo 
deverá ser 
aumentado 

Diretrizes da Sociedade Brasileira de Diabetes 2015/2016, p. 230, 2016. 
Diabético 150 minutos por semana(> 

60 minutos deverá ser feita 
reposição de carboidratos) 

Exercícios 
aeróbicos 
intensidade 
moderada 

diária ou                    
3x semana, sem 
ficar mais de 2 
dias sem realizar 

 

Diabético 75 minutos por semana(> 
60 minutos deverá ser feita 
reposição de carboidratos) 

Exercícios 
aeróbicos 
intensidade alta 

  

Diabético  Exercício 
resistido*³ 

2 a 3 x semana  
 

7ª Diretrizes Brasileira de Hipertensão Arterial, SBC, p.32, 2016. 
Hipertensos 1 x 30 minutos contínuo ou 

2 x 15minutos acumulados 
ou                         3 x 10 
minutos acumulado 

Atividade física 
moderada 

5 a 7 dias da 
semana 

Reduz a PA em 
3,6/5,4 mmHg 

Hipertensos 30 minutos ou                         
ideal de 40 a 50 minutos 

Exercício aeróbico: 
andar, correr, 
dançar, nadar*¹ 

3 x semana ou                      
ideal 5 x semana 

Reduz a PA em 
2,1/1,7 em pré-
hipertensos 
8,3/5,2 mmHg em 
hipertensos 

Hipertensos Não especifica Exercício resistido 
dinâmico*² 

2 a 3 x semana Reduz a PA 
4,0/3,8 mmHg em 
pré-hipertensos. 
Não reduz em 
hipertensos 

*¹ Intensidade moderada definida por:  
1) Maior intensidade conseguindo conversar (sem ficar ofegante)  
2) Sentir-se entre ligeiramente cansado e cansado  
3) Manter a FC de treino na faixa calculada por:  
FC treino = (FC máxima – FC repouso) x % + FC repouso  
Onde:  
FC máxima: deve ser obtida num teste ergométrico máximo feito em uso dos medicamentos regulares ou 
pelo cálculo da FC máxima prevista pela idade (220 -  
idade). Essa última não pode ser usada em hipertensos com cardiopatias ou em uso de betabloqueadores 
(BB) ou bloqueadores de canais de cálcio (BCC) não di-idropiridínicos. 
FC repouso: deve ser medida após 5 min de repouso deitado.  
%: utilizar 50% como limite inferior e 70% como superior. 
*² 2 a 3 vezes/semana. 
8 a 10 exercícios para os principais grupos musculares, dando prioridade para execução unilateral, quando 
possível. 
1 a 3 séries 
10 a 15 repetições até a fadiga moderada (redução da velocidade de movimento e tendência a apneia) 
Pausas longas passivas - 90 a 120 s 
*³10 a 12 exercícios, inclusive os de grandes grupos musculares, em máquinas, com peso livre, caneleiras 
ou faixas/cordões elásticos, agrupados em 2 a 3 séries de 6 a 10 repetições com peso que não suporte mais 
do que essas repetições 
Pausas longas passivas - 90 a 120 s 
*³10 a 12 exercícios, inclusive os de grandes grupos musculares, em máquinas, com peso livre, caneleiras 
ou faixas/cordões elásticos, agrupados em 2 a 3 séries de 6 a 10 repetições com peso que não suporte mais 
do que essas repetições. 
 

Fonte: o próprio autor, 2017.  
 

O que se constatou durante a elaboração deste estudo foi que a epidemiologia 

da atividade física surgiu como uma área recente no campo da saúde pública, sendo 
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impulsionada a partir da transição epidemiológica. Pôde-se verificar quais os fatores 

associados aos baixos níveis de atividade física, afim de prevenir e/ou modificá-los 

para que as intervenções com a atividade física tenham êxito (BLAIR, 2010).  

A prática de atividade física vem ganhando ênfase dos estudiosos como parte 

fundamental dos programas mundiais de saúde, uma vez que parte de evidências 

epidemiológicas que sustentam os efeitos positivos de um estilo de vida ativo na 

prevenção de doenças e manutenção da saúde (MATSUDO, NETO, MATSUDO, 

2000).  

Os estudos referentes à atividade física no Brasil, retratam um primeiro artigo 

publicado em 1990, com crescente aumento a partir do ano 2000, sendo observado 

maior concentração das publicações nas regiões Sudeste e Sul (HALLAL et al., 2007). 

 Em dados mais atuais, ainda se percebe uma concentração nas regiões 

Sudeste e Sul, apresentando grupos de pesquisa em atividade física e 

envelhecimento, certificados e distribuídos pela região Sudeste (n=8), Sul (n=6) e 

Nordeste (n=4). Representando uma produção de artigos científicos de 69,7% no 

Sudeste, 65% no Sul e 64,9% no Nordeste (MENEGUCI et al., 2014).  

No Brasil, os níveis de atividade física na população adulta no lazer ainda são 

muito baixos, sendo verificados em 15% (BRASIL, 2011). Ainda que, superada a meta 

definida pelo Brasil para o ano de 2010 de 14,9%, e já estando definido para 2022 o 

percentual de 22%. Isto posto, com vistas à meta da OMS de redução em 10% da 

inatividade física em adolescentes e adultos (MALTA; JUNIOR, 2013).  

O Laboratório de Aptidão Física de São Caetano do Sul – CELAFISCS, sendo 

o único da América Latina que possui em andamento um Projeto de Acompanhamento 

Longitudinal de Envelhecimento e Aptidão Física, afirma como sendo consensual que 

a prática regular e sistematizada da atividade física desencadeia reações fisiológicas, 

que contribuem para a promoção e recuperação da saúde (MATSUDO, 2006).  

Conhecer os benefícios da atividade física em sua forma teórica apenas, não 

tem se mostrado suficiente para gerar aumento nos níveis populacionais de atividade 

física (BORGES et al., 2009).  

Portanto, esse entendimento não é o suficiente para fazer com que o indivíduo 

pratique a atividade física. Para estímulo da mudança de hábitos da população, cabe 

às Instituições Públicas fomentar uma maior divulgação dos serviços já existentes, ou 

ainda criar outros (KNUTH et al., 2009).  
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Sendo o baixo nível de atividade física, o fator central no desenvolvimento de 

doenças, uma mudança de estilo de vida com incorporação de atividades físicas no 

seu cotidiano faz-se necessária (BAGRICHEVSKY, 2006). Haja vista ser considerada 

a AF como uma opção comportamental (PITANGA, 2002; MACIEL, 2010; MIRANDA 

et al., 2012).  

 

1.3 POLÍTICAS PÚBLICAS À LUZ DA ATIVIDADE FÍSICA  
Considerando cenários e realidades distintas, mas que convergem para um 

mesmo propósito, trazer aqui momentos importantes dentro de um contexto mundial, 

bem como elementos pensados e praticados no Brasil a respeito da atividade física, 

favorece a compreensão de que estamos no caminho certo no que concerne às 

Políticas Públicas.  

 

1.3.1 Cenário mundial  
Ao pensarmos em promoção de saúde não podemos deixar de comentar sobre 

a discussão conceitual que se iniciou em 1920 com o autor Winslow, e anos depois 

em 1946 com Sigerist, ao apresentar a medicina contendo quatro responsabilidades: 

promoção da saúde, prevenção das doenças, a recuperação e a reabilitação. Nesta 

primeira responsabilidade foi considerado o foco para a saúde e estímulo ao bem-

estar em geral, ao contrário das demais responsabilidades que são voltadas para a 

doença (BUSS, 2000; 2003).  

Esse olhar voltado para a saúde, e não para a doença, teve seu início 

observado em 1974, no Canadá, com o Relatório Lalonde. Na ocasião, foram 

discutidas medidas de enfrentamento aos problemas de saúde do país, sendo 

estabelecidas cinco medidas estratégicas de combate aos problemas de saúde, 

dentre estas a promoção de saúde (RELATÓRIO LALONDE, 1974).  

Esse relatório acabou por gerar uma continuidade da discussão e, em 1978, 

tivemos a I Conferência Internacional sobre Cuidados Primários da Saúde em Alma-

Ata, sendo apresentada a Estratégia de Saúde para Todos no ano 2000, como grande 

objetivo (GIOVANELLA; MENDONÇA, 2008).  

Já em 1986, tivemos a I Conferência Internacional sobre Promoção da Saúde, 

que culminou na geração da Carta de Ottawa. Neste documento é feita menção ao 

conceito ampliado de saúde “completo bem-estar físico, mental e social”, sendo 
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considerado que promoção da saúde é o processo de capacitação da comunidade 

com vistas a atuar favorecendo sua melhor qualidade de vida (CARTA DE OTTAWA, 

1986).   

A considerar que, a função do “cuidador” cada vez menos deveria ser cuidar, 

mas sim, incitar o desejo de cuidado, ou melhor, provocar no outro o desejo de cuidar 

de si (MACHADO; LAVRADOR, 2009).  

Essa postura mais proativa também pode ser percebida escrita em textos como 

empowerment, referindo-se ao autocuidado ou autocapacitação. Favorecendo a 

tomada de decisões ou medidas iniciais voltadas para a qualidade de vida e à saúde 

(FARINATTI; FERREIRA, 2006).  

Grandes contribuições do empowerment podem ser percebidas em dois 

pontos, um para a educação em saúde, quando os indivíduos são envolvidos dentro 

de uma reflexão de seus problemas em espaços públicos criados com este fim, e outro 

ponto na reorganização dos serviços de saúde ao suscitar a quebra de hierarquia na 

relação profissionais e usuários, sugerindo para isso o trabalho em parceria 

(CARVALHO, 2004).  

Dentro desse contexto, uma linha de cuidado onde possa estar inserido como 

ferramenta estratégica, discussões sobre a atividade física em conjunto com 

profissionais e usuários, talvez possa ser um desses caminhos. Devendo transcender 

a teorização das discussões e se deslocar para o campo, com materializações das 

ações facilitadoras para a prática da atividade física.  

Na esfera mundial, a referência segue sempre as orientações emanadas pela 

OMS. Quanto às discussões e o debate sobre a atividade física, percebe-se uma 

preocupação global, sendo identificada a sua manutenção dentro da agenda de 

debate.  

Assim, observou-se a inserção do tema Atividade Física - AF na agenda da 

Assembleia Geral da OMS, iniciada no ano 2000, como se pode notar nas Resoluções 

WHA53.17 - prevenção e controle de doenças não transmissíveis (WHO, 2000), 

WHA55.23 - dieta, atividade física e saúde (WHO, 2002), WHA57.17 - estratégia 

global sobre dieta, atividade física e saúde (WHO, 2004).   

Em outubro de 2005, foi realizado em Pequim uma Oficina da OMS sobre 

Atividade Física e Saúde Pública destinada a ajudar as partes interessadas no 

desenvolvimento e implementação de um plano físico nacional de atividades, 
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fornecendo orientações sobre as opções estratégicas para a promoção eficaz de 

atividade física (WHO, 2008).  

O desafio provocado pelas Doenças Crônicas não Transmissíveis - DCNT foi 

mundialmente debatido, culminando em uma reunião de alto nível da Organização 

das Nações Unidas – ONU em Assembleia Mundial da Saúde realizada em maio de 

2013. Fruto desse encontro foi a elaboração de um plano de ação mundial para a 

prevenção e controle das enfermidades não transmissíveis intitulado Global 

ActionPlan 2013-2020. E para atingir o resultado espera-se atuar frente a diversos 

fatores de risco, dentre estes a inatividade física. Isto posto, propõe ainda a redução 

relativa de 10% de prevalência da insuficiência de atividade física, dentre outras metas 

previstas enquadradas de acordo com o fator de risco (WHO, 2013).  

Visando ensejar de forma contínua a discussão, a Assembleia Geral das 

Nações Unidas tem previsto para convocar próxima reunião em 2018 com o propósito 

de discutir e reavaliar as ações e os avanços nacionais colocados em prática visando 

um cenário para 2025 (WHO, 2016).  

 

1.3.2 Cenário nacional  
Aqui no Brasil, preocupado com o aumento das DCNT, a partir de 2003 o 

Ministério da Saúde visando estruturar uma melhor vigilância, iniciou um movimento 

para melhor conhecer a distribuição e tendências das doenças crônicas e seus fatores 

de risco, favorecendo melhor apoio das Políticas Públicas de Promoção da Saúde 

(MALTA et al, 2008).  

Em 2006, é criada a Política Nacional de Promoção da Saúde - PNPS que 

prioriza ações de alimentação saudável, atividade física, prevenção do uso do tabaco 

e álcool, inclusive com transferência de recursos a Estados e Municípios para 

implantação dessas ações de forma integrada e intersetorial (BRASIL, 2006).  

A PNPS propõe o compromisso da sociedade e suas Instituições com modos 

de vida mais saudáveis (MALTA et al., 2009). Reforçando ser importante que metas 

de promoção a saúde, que cubram toda a população são cruciais, mas também que 

para aqueles que já possuem alguma doença, se faz necessário ainda, outras metas 

como forma de tratamento ou de assistência (MALTA; JUNIOR, 2013).  
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Uma outra grande e importante contribuição foi a criação da Política Nacional 

de Atenção Básica - PNAB em 2011, possibilitando chegar até o local onde as pessoas 

moram e vivem.   

A PNAB articula a atenção básica com outras importantes iniciativas do SUS, 

como ampliação das ações intersetoriais e de promoção da saúde, alimentação mais 

saudável e implantação de mais de 4 mil polos da Academia da Saúde até 2014 

(BRASIL, 2012).  

Para o enfrentamento das DCNT no Brasil cabe destaque também o Plano de 

Ações Estratégicas no período de 2011- 2022 (BRASIL, 2011). Assim como também 

as metas já pactuadas com a OMS para a redução das DCNT (WHO, 2011a).  

Talvez a maior dificuldade de enfrentamento do Plano esteja na crescente 

epidemia da obesidade. Os dados apontam que 48,0% de brasileiras e 50,1% de 

brasileiros, encontram-se com excesso de peso (IBGE, 2009).  

Sob um olhar mais crítico Duncan (2011) afirma que o Plano contempla 

iniciativas importantes, mas é preciso garanti-las e quiçá ampliá-las no curto prazo 

com Programas para promoção de hábitos ativos de vida, como as ‘Academias da 

Saúde’ e os ‘Espaços Urbanos Saudáveis’. E considera que o grande desafio é 

ampliar o leque dessas ações, como por exemplo, com espaços de convívio mais 

saudáveis e alimentos saudáveis devendo estar mais disponíveis a todos.  

Ações estas que corroboram para a meta de redução em 25% das mortes por 

DCNT entre os anos 2015 e 2025, estabelecida em 2012 pela Assembleia Mundial de 

Saúde – AMS 65 (WHO, 2012).  

Em sintonia com a OMS é realizada em 2013 a Pesquisa Nacional de Saúde 

(PNS), sendo a mais ampla das pesquisas já realizadas no país sobre saúde e seus 

determinantes, contribuindo para o monitoramento das DCNT (MALTA et al, 2015).   

Lembrando que outra forma de se ter conhecimento da situação da saúde dos 

brasileiros é através da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD) 

realizada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) em convênio com 

o Ministério da Saúde. O tema saúde vem sendo checado em anos anteriores a cada 

cinco anos, portanto em 1998, tivemos uma primeira e posteriormente em 2003, 2008 

e por final a mais recente a PNAD 2013 (IBGE, 2013).  

É importante destacar, que toda discussão e reflexão sobre a promoção da 

saúde concretiza-se na realização das conferências internacionais, com uma 
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periodicidade em média a cada três anos, sob responsabilidade da União 

Internacional de Promoção de Saúde e Educação em Saúde – IUHPE. Destacando 

que a última, a 22ª Conferência Mundial de Promoção da Saúde, foi realizada em maio 

de 2016 em Curitiba (ABRASCO, 2015).  

Aproveitar o momento que o Brasil vive após uma Copa do Mundo e Olimpíadas 

para desenvolvimento de hábitos de vida mais ativos (DUNCAN, 2011), é salutar como 

forma de legado.  

Considerando a importância da informação, já foi percebido em outros estudos, 

que indivíduos doentes têm maior acesso às informações sobre o tratamento de suas 

doenças (CAPILHEIRA; SANTOS, 2006; MENDONZA-SASSI; BÉRIA, 2001).  

Do outro lado, a camada mais pobre e normalmente de menor escolaridade, 

está mais afastada da informação e, independente de sua situação social, isto deve 

ser garantido (KNUTH et al., 2009).  

Analisando todo esse contexto, visa-se que a Estratégia Saúde da Família 

(ESF) reorganize a atenção básica no País, de acordo com os preceitos do Sistema 

Único de Saúde, e seja considerada como estratégia de expansão, qualificação e 

consolidação da atenção básica por favorecer uma reorientação do processo de 

trabalho com maior potencial de aprofundar os princípios, diretrizes e fundamentos da 

atenção básica, de ampliar a resolutividade e impacto na situação de saúde das 

pessoas e coletividades, além de propiciar uma importante relação custo-efetividade 

(MS, 2012).  

O Ministério da Saúde conclui que quanto maior a cobertura pela ESF, menor 

é o número de internações por condições sensíveis a atenção básica, como diabetes 

e hipertensão. Assim, a cobertura da Estratégia, que era 49,2% em 2008, subiu para 

55,3% em 2012. Já o número de internações por condições sensíveis à atenção 

básica, que era de 35,8 % em 2008, caiu para 33,2% em 2012 (MS, 2014).  

Observa-se grande contribuição da inclusão da prática de atividade física no 

tratamento de agravos como hipertensão arterial sistêmica e diabetes melitus em 

indivíduos acompanhados pelo Programa Hiperdia da Unidade Saúde da Família. 

Sugere-se que ações intersetoriais sejam estimuladas com a Academia da Cidade 

(SILVA; FARAH; RICARTE, 2012). Ação esta, que pode ser potencializada pelo 

Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF.  
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Lembrando que o NASF surge em 2008, apresentando em sua composição os 

profissionais: Educador Físico, Fisioterapeuta e Terapeuta Ocupacional, como 

possibilidades de composição profissional, sendo responsáveis pelo desenvolvimento 

de ações vinculadas à atividade física (BRASIL, 2008).  

A propósito, temos em 2012, a portaria 3.124 que cria a modalidade NASF 3 e 

remete critérios de vínculo para implantação das equipes, diz respeito à cobertura 

NASF/ equipes de ESF e carga horária também (BRASIL, 2012).  

Além de todo o apoio dispensado às equipes de atenção básica, ressalta-se o 

Programa Academia da Saúde, instituído pela portaria nº 719 em 2011, passando por 

ajustes e aperfeiçoamento em 2013, através da portaria nº 2.681, e mais 

recentemente visando estabelecer critérios de similaridades com o propósito de 

equalizar os serviços existentes, percebe-se ainda na portaria nº 1.707 de setembro 

de 2016 a inserção de profissionais da dança, seja ela tradicional ou popular.  

A Academia da Saúde foi um projeto iniciado em algumas cidades e 

posteriormente adotado como programa de governo pelo Ministério da Saúde, 

possuindo como objetivo a concepção ampliada de saúde, sendo os polos concebidos 

como espaços voltados ao desenvolvimento de ações culturalmente inseridas e 

adaptadas aos territórios locais e que adotam como valores norteadores de suas 

atividades o desenvolvimento de autonomia, equidade, empoderamento, participação 

social, entre outros (MS, 2014a).  

 

1.4 O TERRITÓRIO COMO ELEMENTO PARA A PRÁTICA DE ATIVIDADE FÍSICA   
De acordo com o Ministério da Saúde (BRASIL, 2009, p.371), o território é um 

espaço vivo, delimitado geograficamente e ocupado por uma população específica, 

dentro de um contexto razoável de identidades comuns, respeitando-se sua cultura e 

características sociais.  

Essa delimitação é muito bem observada e utilizada para o planejamento prévio 

de instalação da Estratégia Saúde da Família no local, e logo posteriormente, pela 

necessidade da divisão de partes do território por equipe, ou seja, cada equipe passa 

a ser a responsável por determinado espaço daquele território.  

Uma revisão do significado da palavra “território” para um maior enriquecimento 

é trazida em sua discussão por Misoczky (2002) conforme tabela 4, onde são 

apresentados autores e seus pontos de vista:  
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Tabela 4 – Conceitos de território. 
Autor Conceito 
Santos (1978) Prefere não fazer distinção entre espaço e território, mas distinguir no espaço um 

sistema de fixos e um sistema de fluxos. 
  
Cox (1991) Amplia o conceito de território para além dos limites das demarcações legais de 

fronteiras jurisdicionais, extensivo ao conjunto de relações sociais 
  
Souza (1995) Utilizar os termos território e espaço indistintamente obscurece o caráter político do 

primeiro. Apresenta a existência de relações de poder presentes. 
  
Mesquita (1995) É o espaço que tem significação individual, a consciência territorial é entendida 

como a consciência do lugar e pode sim estar vinculada em territórios mais 
distantes. 

  
Cara (1995) Compreende o território como uma qualidade subjetiva do grupo social ou do 

indivíduo, com base em imagens, representações e projetos tomar consciência de 
seu espaço de vida. 

  
Santos (1996) Prefere distinguir entre um sistema de objetos e um sistema de ação, como 

conjunto indissociável que forma o espaço. 
Fonte:Misocsky, 2002. 
 

 

Misoczky (2002) conclui que, não é possível compreender qualquer território 

sem partir das territorialidades, sem conhecer os fluxos espaciais e temporais, sem 

identificar as relações à distância, sem assimilar as relações de poder e os interesses 

em disputa, sem enfim, incorporar o movimento e a política.  

É comum que os profissionais de saúde, ao olharem para o campo de trabalho 

da Atenção Básica à Saúde, costumem em sua grande maioria tratar o território como 

um elemento administrativo. Voltam a atenção para os fins gerenciais, deixando de 

consagrar aspectos que correspondem à realidade cotidiana das coletividades 

humanas (SANTOS;RIGOTTO, 2011).  

Realidade esta que vive em constante e permanente construção, ao se levar 

em consideração os demais aspectos como político, demográfico, epidemiológico, 

tecnológico, social e cultural (MIRANDA et al., 2008).  

O território como sinônimo de espaço urbano é compreendido como um 

determinante de saúde que aglutina as condições históricas, sociais, econômicas, 

políticas e ambientais que interferem na saúde (BORTZ et al., 2015).  

O espaço pode exercer dois papéis: o papel ativo como um produtor de 

desigualdade ou o papel passivo enquanto produto da desigualdade (BARCELLOS, 

2008).  

Uma etapa primordial para caracterização descritiva e analítica das populações 

humanas e de seus problemas de saúde é o desenvolvimento de práticas de saúde 

voltadas para o chão concreto, para o lugar de vida cotidiana das pessoas. Isso 
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permite avaliar os reais impactos dos serviços de saúde sobre os níveis de saúde 

dessa população (SANTOS, 2008).  

A proposta de saúde com base no território deve considerar os sistemas de 

objetos naturais e construídos, e identificar seus diversos tipos de ações e como eles 

são percebidos pela população (MONKEN, 2003).  

Para o autor Faria (2013) o ponto de partida de toda organização dos serviços 

de saúde deve ser o território, embora contraditoriamente o que ocorre é o contrário, 

dando-se por meio da capacidade de oferta do serviço. Essa questão, o autor chama 

de territorialização da saúde, devido à criação dos territórios de saúde, referindo ser 

o ideal propor uma adaptação dos serviços à realidade do território.  

E com a atividade física não é diferente, pois características diversas são 

percebidas nos territórios, sendo uns mais propícios às atividades em solo, outros 

mais na água, quando se trata de regiões com presença do mar, rios ou lagos.  

É por isso que cada território possui suas peculiaridades, sejam elas físicas, 

organizacionais e, às vezes, contraditórias. Devendo as estratégias gerenciais não 

serem imutáveis, mas sim, acompanhar o padrão e a necessidade de cada localidade 

(BRASIL, 2009).  

O incremento da atividade física deverá articular ações intersetoriais, sendo 

necessários avanços com implementações de espaços saudáveis, ciclovias, questões 

relativas à mobilidade urbana, ações de informação, comunicação e educação 

(MALTA; SILVA, 2012).  

Múltiplas estratégias devem ser aplicadas como o acesso melhorado aos locais 

para a prática de atividade física, a previsão de espaços de recreação para as 

crianças, a construção de caminhos que facilitem inclusive o deslocamento para o 

trabalho caminhando ou de bicicleta, além de ações que alcancem os idosos, o que 

vem a fortalecer uma Rede Social para a prática de atividade física (WHO, 2008).  

Pensando na obesidade como exemplo de um problema social, a sociedade 

precisa ser “tratada efetivamente” com espaços de convívio mais saudáveis e 

alimentos mais saudáveis disponíveis a todos (DUNCAN, 2011). 

Sabe-se que os espaços públicos estão cada vez mais sendo utilizados para a 

prática de atividades físicas, cabendo assim ao gestor público tomar providências no 

sentido de disponibilizar profissionais capacitados para uma melhor orientação, 

instrução e observação das práticas realizadas (LIMA, 2008).  
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O reconhecimento da fragilidade das análises parciais, cuja unidade básica de 

análise é a família, requer avanços dos estudos nessa área para além do ambiente 

da família e, principalmente, para o ambiente da vida cotidiana da família, em outras 

palavras, para o território. A busca deve ir além do mapeamento inicial e da 

delimitação estanque dos territórios, contemplando permanentemente a dinâmica 

distinta que emerge a exemplo da chegada de novos processos produtivos e 

tecnológicos (SANTOS; RIGOTTO, 2011).  

 
 
 
1.5 O PAPEL FACILITADOR DO MAPA    

 O mapa está inserido na cartografia como sendo o estudo que trata da 

representação da Terra ou parte dela através de mapas, cartas e outros tipos de 

documentações. O mapa é uma das maneiras que o homem encontrou para se 

localizar no espaço (MICELI, 2015).  

Segundo Carvalho e Araújo (pg.10, 2011), não seria exagero afirmar que, para 

a humanidade, os conhecimentos cartográficos são imprescindíveis e, até mesmo, 

vitais. Através de habilidades e desejos de representar o espaço, em geral, obtém-se 

os aspectos da paisagem e das vivências de cada povo, de suas práticas sociais em 

atividades básicas, com a demarcação de espaços, a localização de pontos, ou o 

traçado de rotas de interesse particular ou coletivo.  

Quando um indivíduo pensa em ir a qualquer local, o primeiro pensamento que 

surge é saber onde fica esse lugar, perto de quê, como se faz para chegar lá, se existe 

alguma referência que facilite a identificação e localização do local pretendido. Isso 

não ocorre apenas quando pensamos em deslocamento, mas também quando 

residimos em determinado local, ou onde trabalhamos e estudamos, pois existe uma 

necessidade de procurarmos de alguma forma conhecer o nosso entorno, se tem 

padaria próxima, restaurante, ponto de ônibus, locais para o lazer, escolas ou ponto 

de ônibus.  

Para atender a essas necessidades comuns hoje, podemos contar com a 

tecnologia, e apontando como um problema, Fonseca (2007) diz que o mapa fixo tem 

perdido a cada dia a sua importância singular, na medida em que tem sido substituído 

por mídias eletrônicas como sistemas de GPS (Sistemas de localização planetário) 
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que difundem informações precisas e, de certa forma, atualizadas em tempo real na 

maioria das vezes.  

Considerado uma referência para o tema “mapa”, e como base para o presente 

estudo, um compilado de entendimento de acordo com Barcellos é descrito a seguir, 

na tabela 5. 

Tabela 5 – Conceitos de Mapa segundo Barcellos. 
Obra Conceito 
Barcellos, 2005. Um mapa é o resultado de um estudo sobre determinado aspecto, e nunca 

ao contrário, seria um caminho equivocado dentro do geoprocessamento.  

  
Monken; Barcellos, 2005. O uso pleno do território como estratégia de análise das condições e 

intervenções na saúde, pressupõe a identificação de objetos geográficos, 
como a população utiliza e a sua importância para o fluxo de pessoas e 
materiais. 

  
Goldestein et al, 2013. Acredita-se que o mapeamento participativo possibilita estreitar a relação e 

aproximar as equipes e a população no processo de territorialização. E não 
necessariamente tem a obrigatoriedade de utilizar referências cartográficas 
em sua produção. O que para muitos seria um fator complicador para a 
participação do usuário leigo. 

  
Barcellos, 2015. Uma grande contribuição do uso do mapa é o didático, ao levarmos em conta 

a mensagem que a imagem nos revela sendo um fator facilitador para o 
entendimento. 

  
Fonte:o próprio autor, 2017. 

 

Dentro de um planejamento na área da saúde, identificar como os serviços 

encontram-se distribuídos torna-se um fator importante, pois sua localização poderá 

ser um fator favorável ou não para que os usuários tenham acesso.  

E considerando a localização, vale lembrar a teoria de Donabedian (1980) que 

remete a uma tríade como a responsável pela qualidade dos serviços de saúde, sendo 

ela composta por: estrutura, processo e resultados.  

Aproveitando para traçar um paralelo com o presente estudo, no pilar estrutura, 

temos os espaços públicos destinados às práticas de atividades físicas; no pilar 

processos, temos como essas práticas ocorrem e como se relacionam os profissionais 

e usuários, e por fim, no pilar resultado que demonstraria a interferência da atividade 

física no estado de saúde dessas pessoas praticantes.  

Na análise da estrutura, a representação do espaço irá depender de como for 

realizada a abordagem, podendo ser realizada de maneira simples ou mais complexa 

com diferentes atores, e o seu processo gerar produtos de diferentes aplicações 

(CARVALHO; ARAÚJO, pg. 28, 2011).  
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De acordo com a taxonomia Penchansky (1981), pode-se descrever bem o 

ajuste do usuário ao sistema de saúde segundo as dimensões: disponibilidade, 

acessibilidade, acomodação e aceitabilidade. Cabe destacar, que valores como, por 

exemplo, o custo de deslocamento ao local e o tempo gasto de deslocamento, são 

valorizados pelos usuários em suas decisões (CLARK; COFFEE, 2011). Assim, 

percebemos tamanha a importância estratégica da localização dos serviços e dos 

usuários, pois o quanto mais próximos estiverem, maior adesão ocorrerá, o que, 

certamente, virá a facilitar os objetivos traçados pelos serviços de saúde.  

Um fato relevante é como surge o mapa, pois a participação na construção do 

mapa fortalece a mobilização de grupos, que se apropriam da ferramenta cartografia 

para defesa de seus interesses (GORAYEB, 2014).     

O mapa deve ser utilizado como instrumento de lutas e representação social; 

neste sentido, a cartografia participativa, quando apoiada na tecnologia 

computacional, pode se tornar uma importante ferramenta de análise das 

territorialidades do espaço geográfico baseado no cotidiano de quem vive (SILVA; 

VERBICARO, 2016). 

 

 

2.MATERIAIS E MÉTODOS 
 
2.1 TIPOLOGIA DO ESTUDO 

Trata-se de uma produção técnica, sendo a produção participativa do mapa a 

metodologia a ser adotada, ancorados na abordagem qualitativa conforme Minayo et 

al. (2010), ao destacar que a realidade social é o próprio dinamismo da vida individual 

e coletiva, com toda a riqueza de significados dela transbordante.  

A ciência e a tecnologia são interdependentes no ambiente acadêmico, na 

medida em que se desenvolvem atendendo demandas da própria ciência, economia 

e sociedade, e apresentam soluções de problemas práticos, no contexto de sua 

aplicação (DINIZ, 2014). 

Em 2005, foi adotada no Brasil a nomenclatura “tecnologias sociais” como 

definição de “produtos, técnicas e/ou metodologias reaplicáveis desenvolvidas na 

interação com a comunidade, que represente efetivas soluções de transformação 

social”. Na prática, trata-se de uma abordagem científica e tecnológica bastante 
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inovadora, principalmente porque coloca a comunidade como parte ativa no processo 

de pesquisa, deixando de ser apenas mera beneficiária (BARRETO; PIAZZALUNGA, 

2012). 

Vale considerar que a produção de um mapa está prevista como forma de 

produção técnica (CNPQ, 2017), presente também no manual de preenchimento da 

Plataforma Sucupira (CAPES, pg.122/124, 2014). 

 

2.2 CARACTERIZAÇÃO DO CENÁRIO DE ESTUDO 
Considerando que o período de produção do estudo transcorreu em um período 

de mudança de Governo Municipal 2016/2017, faz-se no mínimo interessante 

apresentar a estrutura das secretarias envolvidas com a atividade física na Prefeitura 

do Rio de Janeiro, em ambas as gestões municipais. 

 

2.2.1 A estrutura da Prefeitura Municipal do Rio de Janeiro destinada à atividade 
física na gestão do Prefeito Eduardo Paes – 2008 a 2016 

Dentro da estrutura da Prefeitura, em mais de uma Secretaria, encontramos 

ações que envolvem o estímulo à prática de atividade física, com base em 

informações disponíveis em seu site oficial.  

Vocacionada diretamente para a prática de atividade física, temos a Secretaria 

Municipal de Esporte e Lazer – SMEL. Outras Secretarias possuem ações que, 

embora não sejam o seu objeto fim, mas funcionem como estímulo para a prática de 

atividade, torna-se estratégico como pode ser percebido na Secretaria Municipal de 

Saúde - SMS, na Secretaria Municipal de Envelhecimento Ativo, Resiliência e Cuidado 

– SEMEARC e na Secretaria Municipal de Educação – SME. 

Desta forma, percebemos um total de quatro Secretarias envolvidas com o 

incentivo da prática de atividade física no Município. 

A SMEL, dentro de sua estrutura interna, possui um (1) grande Centro Esportivo 

localizado no Bairro de Campo Grande e conta com vinte e duas (22) Vilas Olímpicas, 

com destaque para a 22ª Vila Olímpica Nilton Santos, inaugurada mais recentemente 

no bairro da Ilha do Governador em dezembro de 2015, possuindo ainda um Ginásio 

Experimental Olímpico – GEO em suas instalações. 

Ainda na SMEL, existe o Programa Rio em Forma Olímpico, realizado dentro 

das comunidades. Estando focado nos valores emocionais e educacionais 
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despertados pelo esporte e pelo lazer, o programa pretende agregar conhecimentos, 

valores, condutas e comportamentos através de suas atividades. 

Os Núcleos são implantados dentro de comunidades que dispõem de espaço 

físico adequado, sendo oferecidas atividades esportivas, culturais, sociais, éticas e de 

saúde, todas instruídas por profissionais qualificados e registrados nos devidos órgãos 

de fiscalização.  

Além disso, a SMEL incentiva eventos esportivos de forma a apoiar 

institucionalmente com divulgação e apoio logístico (SMELRJ, 2016). 

Na SMS, o Programa Academia Carioca, implantado desde 2009, está presente 

nas dez(10) Áreas de Planejamento vinculadas às unidades básicas de saúde por 

meio de equipe composta por profissionais de Educação Física.  

Na Academia Carioca, são ofertadas atividades coletivas como dança de salão, 

capoeira e grupos de caminhada, além de exercícios individuais nos aparelhos. São 

observadas ainda atividades integradas às equipes NASF. 

Para a Secretaria, o Programa tem se revelado como um significativo 

dispositivo de construção de uma sociedade mais ativa e com estilo de vida mais 

saudável. O êxito do programa deve-se à compreensão de que a atividade física é 

uma importante ação na Saúde Pública, capaz de contribuir para a redução de 

doenças crônicas não transmissíveis e de agravos à saúde (SMSRJ, 2016). 

Na SEMEARC, o Programa Rio Ar Livre engloba uma modalidade de exercício 

físico para a terceira idade, realizado em espaços públicos distribuídos por todo o 

Município. 

Na SME, temos o Ginásio Carioca, implantado em 2011, onde são ofertadas 

disciplinas eletivas, dentre estas, em parceria com a SMEL, temos o Ginásio 

Experimental Olímpico - GEO, já inclusive mencionado anteriormente quando se falou 

da estrutura da SMEL. Nele, as crianças além de estudarem as disciplinas 

obrigatórias, em horário estendido, realizam atividades físicas em alguma modalidade 

olímpica, de acordo com sua aptidão e seguem em acompanhamento multiprofissional 

e interdisciplinar. 

Nos GEOs, além da rotina de treinos, com pelo menos duas horas de prática 

esportiva por dia, e da participação em diversas competições, os alunos têm mais 

aulas de Português, Matemática, Ciências e Inglês, aulas de reforço e o incentivo para 

a obtenção de boas notas. A excelência acadêmica, o apoio ao projeto de vida do 
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aluno e a educação para valores são os principais eixos do projeto pedagógico dos 

GEOs. Para o ingresso na escola, o aluno precisa fazer um teste de aptidão física. 

Interessante observar que a performance das notas no Indicador de 

Desenvolvimento Educacional do Rio de Janeiro - IDERIO dos alunos participantes 

do Ginásio Carioca é superior à dos alunos participantes da Rede Municipal, dita 

tradicional (SMERJ, 2016). 

Ainda na SME, temos o Programa Saúde nas Escolas, de acordo com o seu 

projeto, não há um profissional que cuide especificamente da atividade física em sua 

composição: Médico, enfermeiro, cirurgião dentista, auxiliar de saúde bucal e 

psicólogo.  

Porém, consta em suas ações proativas a promoção da atividade física, e 

assim, por mais que exista o professor de educação física nas escolas, é cabível um 

profissional com esta formação compor a equipe Saúde nas Escolas por motivos 

diversos, expostos inclusive em seu projeto. 

 

 

2.2.2 A estrutura da Prefeitura Municipal do Rio de Janeiro destinada à atividade 
física na gestão do Prefeito Marcelo Crivella – 2017 a 2021 

Ao assumir a gestão da Cidade em janeiro de 2017, após ter sido eleito no 

segundo turno da eleição municipal, o então prefeito eleito Marcelo Crivella afirma que 

sua gestão terá como base a austeridade.  

Sendo assim, podemos observar uma redução no número de Secretarias, e no 

que tange às Pastas responsáveis e envolvidas com a prática de atividade física, 

conforme vimos na gestão anterior, somavam-se quatro no total. Agora, temos 

mudanças, como a extinção da SEMEARC – Secretaria Municipal de Envelhecimento 

Ativo, Resiliência e Cuidado, e a SMEL - Secretaria de Esporte e Lazer passa a 

integrar a SME - Secretaria Municipal de Educação 

Desta forma, percebemos um total de duas Secretarias envolvidas com o 

incentivo da prática de atividade física no Município, em comparação com o total de 

quatro na gestão anterior. 
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2.2.3 Campo do estudo 
É muito importante ter o conhecimento do território envolvido no estudo, saber 

a sua dimensão territorial e a população alcançada. 

A Região Administrativa da Ilha Governador está subdivida em 15 sub-bairros: 

Ribeira, Zumbi, Pitangueiras, Praia da Bandeira, Cacuia, Jardim Guanabara, Jardim 

Carioca, Portuguesa, Moneró, Cocotá, Tauá, Bancários, Freguesia, Galeão e Cidade 

Universitária. 

Segundo dados da Prefeitura, o Bairro da Ilha do Governador apresenta uma 

extensão territorial de 40,81 km² (2003), população de 212.574 pessoas (2010) e um 

número total de domicílios de 75.786 (2010). 

Por opção, o presente estudo não envolveu o bairro Cidade Universitária por 

entender possuir este território condições muito singulares, haja vista contar com uma 

administração federal própria, estando localizado em um campus universitário federal, 

o que retrata uma dinâmica muito atípica dos demais bairros. 

 

2.2.4 Identificação da amostra 
A amostra foi composta por cento e quinze(115) indivíduos no total, sendo 

entrevistados cento e oito(108), melhor descritos na tabela 6. Deste total(115), não foi 

possível estabelecer o contato durante as visitas locais com sete(7) indivíduos: na 

Policlínica Newton Alves Cardoso com a enfermeira da equipe Combu, que se 

encontrava de licença saúde; no Centro Municipal de Saúde Necker Pinto, com a 

enfermeira da equipe Portinari; que se encontrava de licença saúde; no Centro 

Municipal de Saúde Paulino Werneck, com um usuário da equipe Caninaré; na Clínica 

da Família Wilma Costa, com um agente comunitário da equipe Baviera, que estava 

sempre muito ocupado no momento das três visitas locais; na Clínica da Família Assis 

Valente, com a enfermeira da equipe Santos Dumont, por motivo de licença saúde e 

com o enfermeiro da equipe Ema, que se encontrava de férias. Também não foi 

possível entrar em contato com a fisioterapeuta do NASF nas duas visitas realizadas 

nas Clínicas CMS Parque Royal e Assis Valente em dias diferentes. 

A descrição amostral será melhor apresentada posteriormente, no item 3.1, na 

seção perfil dos coautores contribuintes. 
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2.2.5 Entrevista – 1ª etapa 
Após uma primeira visita local na unidade, foi apresentada a proposta da 

pesquisa aos gestores, bem como toda a documentação necessária, como a carta de 

apresentação da Coordenação da Área Programática 3.1 e o termo de aprovação do 

Comitê de Ética e Pesquisa da Secretaria Municipal de Saúde da Prefeitura do Rio de 

Janeiro.  

A partir desse primeiro contato, foi acordado quais seriam os dias e horários 

para aplicação das entrevistas semiestruturadas aos atores envolvidos: gestores da 

clínica da família, enfermeiros, educador físico, agentes comunitários e usuários. 

Conforme os anexos A,B, C e D, pode-se verificar que apenas ocorreu diferenciação 

no roteiro das entrevistas no quesito identificação. 

Cabe lembrar que, todas as entrevistas foram gravadas em aparelho celular da 

marca Iphone 4, procedimento este informado verbalmente a todos os indivíduos, 

anteriormente à realização da entrevista, bem como constava também no termo de 

consentimento livre e esclarecido essa informação. 

A ilustração na tabela 6 resume bem o processo descrito: 

 

Tabela 6 – Composição da amostra – Rio de Janeiro, 2017. 

 
Categoria do Entrevistado 

 
 

Critério de Inclusão 

 
Meio de Seleção 

 
 

 
Indicação 

 

Gestor da Clínica da Família 
 

O profissional responsável 
pela gestão da clínica da 
família 
 
 

Clínica da Família 

 

O próprio 
pesquisador entrou 
em contato 
diretamente com o 
gestor da Clínica da 
Família 

Enfermeira 
O profissional deverá estar 
alocado na equipe mínima da 
ESF 
 

Clínica da Família 
O gestor da Clínica 
da Família indicou 
os profissionais 

Educador Físico O profissional deverá estar 
alocado na equipe NASF 

NASF 
A enfermeira da 
equipe indicou o 
NASF de 
apoiamento 

Fisioterapeuta 
O profissional deverá estar 
alocado na equipe NASF 
 

NASF 

A enfermeira da 
equipe indicou o 
NASF de 
apoiamento 

Agente Comunitário de Saúde 

(ACS) 

Um ACS de cada equipe, 
devendo este possuir o maior 
conhecimento do território ou 
de sua microárea 

Clínica da Família 
A enfermeira de 
cada equipe indicou 
o ACS 

Usuário 
O usuário deverá estar 
adscrito sendo atendido pela 
Clínica da Família 

Clínica da Família 
O ACS ou a 
enfermeira indicou o 
usuário que é 
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atendido por sua 
equipe 

    

Fonte: o próprio autor, 2017. 

 

2.2.6 Produção cartográfica – 2ª etapa   
Momento em que foi extraída, das entrevistas realizadas com os sujeitos na 

etapa anterior, uma lista de espaços físicos públicos utilizados para a prática de 

atividade física, e também de espaços potenciais onde a atividade física poderia ser 

realizada. 

Posteriormente, foi feita a marcação no Mapa My Maps da base do Google. 

Feito esse primeiro registro no Mapa, foi inserido, em um segundo momento, 

os espaços utilizados e previstos pela Prefeitura para a prática de atividade física, 

após contato direto com a Secretaria de Esporte Lazer e de Saúde. 

Assim, o mapa My Maps da base do Google, passa a possuir demarcados, 

tanto os locais que foram indicados pelos entrevistados, como também a apresentar 

os espaços reconhecidos pela Prefeitura Municipal do Rio de Janeiro como áreas 

destinadas para a prática de atividade física, de acordo com o modelo de mapeamento 

com bases cartográficas apresentado por Silva e Verbicaro (2016). 

É importante destacar que para a marcação do local informado pelo 

entrevistado no mapa, foi necessário que o endereço fosse fornecido o mais completo 

possível, com nome da rua e número do local. Mesmo após informar essa 

necessidade, algumas respostas não foram dadas de forma completa, como exemplo, 

existe uma quadra no final da rua 72. Para esse caso, foi solicitado ao máximo uma 

informação de um local de referência, como por exemplo, essa quadra fica em frente 

há alguma casa, e qual seria o número dessa casa, ou entre quais números da rua 

fica essa quadra. Para esses casos, também foi pedido uma referência de algum 

aparelho urbano próximo, como um igreja, padaria ou outro qualquer. 

Nos casos em que mesmo após todo esse esforço não era possível ser 

localizado no My Maps a localização, uma visita ao local informado de forma não 

completa, se fez necessário, para que aí sim fosse feito um registro fotográfico do 

local, além de anotação de um número de casa próximo para que aí sim novamente 

ao entrar no My Maps fosse possível a inserção do local. 

Podemos dizer que esse processo foi composto por duas etapas, onde na 

primeira foram inseridas as informações quando fornecidas de forma completa, e já 
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uma segunda etapa, onde foi necessária a visita local para a certificação correta dos 

endereços informados de forma não completa que não obtiveram êxito na demarcação 

realizada na primeira etapa. 

 

2.2.7 Análise de dados 
Para a realização da análise dos dados, o processo abaixo foi realizado:  

Etapa 1 – Já pensando neste momento, além da gravação das entrevistas, foi 

adotado ainda um diário de campo, onde as informações relevantes foram registradas 

em um formulário, identificando o sujeito entrevistado; anexado junto com o termo de 

consentimento livre e esclarecido assinado. Desta maneira, caso houvesse 

necessidade de retomar o contato, isso seria um fator favorável. 

Etapa 2 – Todos os formulários das entrevistas, na medida em que estas foram 

sendo realizadas e findadas, seguiram agrupados por Clínica da Família. Assim, foram 

arquivados 8 grupos de formulários, correspondentes ao total de 8 clínicas da família 

do bairro da Ilha do Governador. 

Etapa 3 – as respostas foram transcritas para planilha Excel, utilizando como 

base de consulta os formulários agrupados e também as gravações realizadas, 

visando que nenhuma informação ficasse de fora, sendo respeitado fielmente o relato 

do entrevistado. 

Etapa 4 – foi realizada a categorização das respostas e, em alguns casos, 

categorias maiores foram aplicadas, como por exemplo, quando citado NASF, foi 

observado que o entrevistado estava se referindo ao educador físico. Assim, para este 

caso, foi incluída a resposta NASF para a categoria Educador Físico. Importante 

pontuar que as categorizações foram agrupadas de acordo com o perfil do 

entrevistado: gerentes, enfermeiras, educadores físicos, agentes comunitários e 

usuários. Desta maneira, o material qualitativo foi interpretado à luz da análise do 

discurso. 

As categorias utilizadas são apresentadas nas tabelas 10 a 21 no item 

resultados e discussão, esse processo foi resultado pós audição das gravações das 

entrevistas da seguinte forma: ao escutar a gravação foram sendo transcritas as 

respostas, posteriormente, no processo de análise de todas as respostas dadas às 

perguntas de acordo com os apêndices A, B, C e D. Nos quadros 1, 2 e 3 é 

apresentado uma lista de informações relatadas pelos entrevistas de acordo com as 
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perguntas específicas que lhe foram sendo realizadas também, de acordo com os 

apêndices. 

Um dado importante de ser relatado é que durante as entrevistas, foi observada 

certa dificuldade na compreensão de alguns termos usados nas entrevistas, mais por 

parte dos agentes comunitários e usuários, e nesse  momento foi necessário a 

utilização de outras expressões similares e de conhecimento mais popular para que 

melhor fosse compreendida a pergunta e a resposta fosse realizada. Como por 

exemplo, quando indagados sobre atividade física, alguns entrevistados não 

compreendiam e davam uma resposta totalmente fora do contexto, aí a pergunta era 

novamente realizada, utilizando termos mais próximos, como por exemplo, exercício, 

ginástica, aparelhos, ou até mesmo academia.  

Etapa 5 – momento em que foi gerada uma nova planilha Excel, resultante do 

agrupamento de todas as respostas, de acordo com o perfil do entrevistado: gerentes, 

enfermeiras, educadores físicos, agentes comunitários e usuários.  

Etapa 6 – como as planilhas resultantes em Excel acabaram por ficar grandes 

em extensão, devido ao volume de dados categorizados, optou-se por imprimir o 

material e, na forma impressa, foi feita a contagem de quantas vezes cada item 

respondido apareceu. 

Etapa 7 – foi montada a tabela contendo o número de vezes que cada elemento 

categorizado foi citado. 

 

2.2.8 Aspectos éticos 
O estudo respeitou a Resolução 466 de 2012, que tem por objetivo 

regulamentar a proteção aos seres humanos envolvidos nas pesquisas científicas. 

Sendo aprovado pelos Comitê de Ética e Pesquisa da Universidade Estácio de Sá, 

sob o número 2.056.981 e Comitê de Ética e Pesquisa da Secretaria Municipal de 

Saúde do Rio de Janeiro, sob o número 2.127.737. A todos os envolvidos foram 

aplicados os Termos de Consentimento Livre e Esclarecido. 
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3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

Os resultados apresentam-se em três blocos: perfil dos coautores contribuintes, 

indicação de atividade física e território.  

 

3.1 PERFIL DOS COAUTORES CONTRIBUINTES 
A disposição da amostra é descrita nas tabelas 7 e 8, onde pode ser melhor 

percebida a composição da amostra entrevistada, considerando o total de oito(8) 

unidades localizadas no Bairro da Ilha do Governador, compostas no geral por trinta 

e três(33) equipes atuantes na Estratégia Saúde da Família. 

 

Tabela 7 – Descrição da amostra – Rio de Janeiro, 2017. 

Indivíduo Quantidade 

Usuários 35 
Agentes Comunitários 32 
Enfermeiro(a) 29 
Gerente 8 
Educador(a) Físico(a) 4 
Total   108 

Fonte: o próprio autor, 2017. 

 

Tabela 8 – Distribuição da amostra por unidade de saúde – Rio de Janeiro, 2017. 

Unidade Gerente Enfermeiro Agente 
Comunitário 

Educador 
Físico 

Usuário 
 

Clínica da Família 
Wilma Costa 

1 8 7 1 10 

Clínica da Família 
Assis Valente 

1 4 6 1 7 

Clínica da Família 
Maria Sebastiana 
de Oliveira 

1 6 6 1 6 

 

Centro Municipal de 
Saúde Madre 
Teresa de Calcutá 

1 4 4 1 4 

 

Centro Municipal de 
Saúde Necker Pinto 

1 2 3 Compartilhado 
Wilma Costa 

3 

Policlínica Newton 
Alves Cardoso 

1 1 2 Não possui 2 

Centro Municipal de 
Saúde Parque 
Royal 

1 2 2 Compartilhado 
Assis Valente 

2 

Centro Municipal de 
Saúde Paulino 
Werneck 

1 2 2 Não possui 1 

 

Total 8 29 32 4 35 

Fonte: o próprio autor, 2017. 
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A respeito da estrutura, que pode favorecer a prática de atividade física na 

unidade, cabe destacar que o Centro Municipal Paulino Werneck e a Policlínica 

Newton Alves Cardoso são as únicas unidades a não possuírem Academia Carioca e 

nem tampouco um Profissional de Educação Física. Já o Centro Municipal de Saúde 

Parque Royal não possui Academia Carioca, mas desfruta da presença de um 

educador físico compartilhado via NASF. Fatos que acabam por criar dificuldades para 

o desenvolvimento da atividade física pela Clínica da Família, como também no 

território de sua adstrição. 

Do Núcleo de Apoio à Saúde da Família – NASF, do total de quatro (4) 

profissionais de Educação Física, temos um profissional apoiando a Clínica da Família 

Wilma Costa e o Centro Municipal de Saúde Necker Pinto. Outro profissional apoiando 

a Clínica da Família Assis Valente e o Centro Municipal de Saúde Parque Royal, uma 

profissional apoiando somente a Clínica Maria Sebastiana de Oliveira e outro 

profissional apoiando a Clínica da Família Assis Valente e o Centro Municipal de 

Saúde Necker Pinto, conforme tabela 8. 

 

Tabela 9 –Quantidade de equipes por unidade – Rio de Janeiro, 2017. 

Unidade Equipes 

Clínica da Família Wilma Costa 8 
  
Clínica da Família Assis Valente 6 
  
Clínica da Família Maria Sebastiana de Oliveira 6 
  
Centro Municipal de Saúde Madre Teresa de Calcutá 4 
  
Centro Municipal de Saúde Necker Pinto 3 
  
Policlínica Newton Alves Cardoso 2 
  
Centro Municipal de Saúde Parque Royal 2 
  
Centro Municipal de Saúde Paulino Weneck 2 
Total 33 

Fonte: o próprio autor, 2017. 

 

Quanto à formação, os gerentes apresentaram um perfil variado: três(3) 

enfermeiras, duas(2) nutricionistas, uma(1) farmacêutica, uma(1) cirurgiã dentista e 

um(1) fisioterapeuta. 
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Quanto ao tempo de atuação na Estratégia Saúde da Família, a média de 

atuação dos gerentes foi de seis(6) anos, a de enfermeiros cinco(5) anos, e a dos 

educadores físicos de seis(6) anos. 

Quanto ao tempo de atuação na Clínica atual, a média de atuação dos gerentes 

foi de cinco(5) anos, a dos enfermeiros foi de dois(2) anos, a dos educadores físicos 

de cinco anos e meio(5.6) e a dos agentes comunitários foi de três(3) anos. 

Referente ao perfil dos usuários, do total de trinta e cinco entrevistados(35), 

tivemos nove(9) homens e vinte e seis(26) mulheres, com idade média de idade na 

amostra total de cinquenta e três(53) anos. Sobre há quanto tempo são atendidos pela 

Clínica da Família, onze(11) afirmaram serem atendidos há menos de um ano, sete(7) 

afirmaram serem atendidos há um ano, três(3) afirmaram serem atendidos há dois 

anos, um(1) afirmou ser atendido há três anos, três(3) afirmaram serem atendidos há 

quatro anos, três(3) afirmaram serem atendidos há cinco anos e sete(7) afirmaram 

serem atendidos há mais de cinco anos. 

 

3.2 INDICAÇÃO DE ATIVIDADE FÍSICA 
 É importante mencionar que cada entrevistado mencionou mais de uma opção 

de resposta, por este motivo o somatório das respostas tende a ultrapassar o número 

amostral. 

Quando indagados se a atividade física é indicada, todos(73) os profissionais 

relataram que é indicada, conforme pode ser verificado na tabela 10. 

 

Tabela 10 – Percepção da indicação de atividade física por profissionais das Clínicas 
de Família da Ilha do Governador – Rio de Janeiro, 2017. 
 Gerente Agente  

Comunitário 
Enfermeira Educador  

Físico 
Total 

É indicada 8 32 29 4 73 
Fonte:o próprio autor, 2017. 

 

Um ponto interessante observado é que, mesmo nas Clínicas em que não se 

percebe a presença da Academia Carioca ou do profissional de Educação Física 

atuando, os profissionais das equipes da ESF perceberam ser a atividade física 

indicada aos usuários. Não nos parece, dessa forma, que a postura de incentivo à AF 

é uma postura condicionada à existência do aparelhamento local, como a Academia 

Carioca ou de se ter acesso a um profissional de Educação Física.  
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Com isso, é enaltecida a importância de que conhecer os locais do território, 

onde possa o usuário realizar sua atividade física favorece o ato de indicação da AF, 

na medida em que torna mais completa a informação a ser passada. 

Apesar da atividade física, ter sido percebida como indicada, conforme a 

grande maioria das respostas deste estudo, Florindo e Guerra(2017) consideraram 

que a maioria desse tipo de intervenção obteve pequenos efeitos no nível de 

atividades física da população. 

Entre os usuários, a percepção da indicação da atividade física foi de que: é 

indicada(25), não sei dizer(4), acho que é sim(3), não sei dizer(2), nunca me 

indicaram(1), estou por fora(1), não respondeu(1), de acordo com a tabela 11. 

 

Tabela 11 – Percepção dos usuários frente à indicação da atividade física por parte 
dos profissionais das Clínicas da Família da Ilha do Governador – Rio de Janeiro, 
2017. 
 
Percepção Usuários 
É indicada 25 
Não sei dizer 4 
Acho que é sim 3 
Nunca me indicaram 1 
Estou por fora 1 
Não respondeu 1 
Total 35 

Fonte: dados fictícios, apenas para fins ilustrativos 

 

Isto demonstra que a grande maioria dos usuários percebe a indicação da 

atividade física sendo realizada pelos profissionais das Clínicas de Família da Ilha do 

Governador. Contudo, outras respostas foram registradas e merecem ser refletidas, 

pois caminham contrariamente no sentido da indicação da atividade física, como por 

exemplo, na resposta nunca me indicaram(1), estou por fora(1), acho que é sim(3). 

 Talvez, possamos considerar que a falta de interesse pelo assunto 

desaproxime o usuário da informação, e mesmo que a AF não tenha sido indicada 

para um usuário, este teria condições de perceber, no próprio ambiente da Clínica da 

Família, se a AF está sendo realizada por outros usuários; principalmente no caso das 

Clínicas que possuem Academia Carioca ou que tenham ainda, um profissional da 

Educação Física orientando as ações, e neste caso responderiam perceber que é sim 

indicada a atividade física. 

Ao serem perguntados sobre quais os profissionais indicam a atividade física, 

onze(11) opções de respostas foram observadas, destacando entre as cinco mais 
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citadas: médico(77), enfermeiro(56), agente comunitário(29), educador físico(28) e 

todos(10), como pode ser visto na Tabela 12.  

 

Tabela 12 – Profissionais atuantes na Atenção Básica da Ilha do Governador que 
indicam atividade física – Rio de Janeiro, 2017. 
 

 Gerente Agente 
Comunitário 

Enfermeira Educador 
Físico 

Usuário Total 

Médico 6 27 26 3 15 77 
Enfermeiro 5 23 23 2 3 56 
Agente comunitário  3 16 7 1 2 29 
Educador Físico 3 14 9 1 1 28 
Todos 1 3 5  1 10 
Fisioterapeuta 1 1 1 1 1 5 
Téc.de enfermagem   1 2   3 
Nutricionista   1  1 2 
Clínico  1    1 
Técnicos  1    1 
Gerente    1  1 
       

Fonte:o próprio autor, 2017. 
 

Talvez possa parecer estranho o profissional de educação física não surgir 

como o primeiro em números de vezes citadas, como sendo aquele que mais indica a 

atividade física, o que pode ser justificado pela sua presença na equipe NASF, sendo 

uma retaguarda. Com isso, o primeiro contato do usuário sempre ocorrerá com os 

agentes comunitários, enfermeiros e médicos, e depois, em um segundo momento, 

com o profissional de educação física, e o mesmo ocorre com o fisioterapeuta na 

equipe NASF. 

Considerando que temos o profissional médico como sendo o profissional que 

mais indicou a atividade física sob a ótica dos entrevistados neste estudo, Petrella e 

Wight (2000) observaram que a maioria dos médicos de família praticou 

aconselhamento de exercicios preventivos, mas relatou falta de tempo e de 

habilidades como barreiras a essa prática. 

Um agente comunitário ainda respondeu que o próprio usuário pede a 

indicação para realizar atividade física. Isso, por sinal, demonstra que para alguns já 

existe uma mudança comportamental, apresentando-se de forma mais ativa ao 

requerer um recurso que entenda ser benéfico para sua saúde. 

Durante a entrevista, quando questionados se o usuário deve apresentar algum 

perfil para indicação da atividade física, dezenove (19) opções de respostas foram 

registradas, destacando entre as cinco mais citadas: hipertensão arterial(41), diabetes 



48 
 

 
 

melitus(38), não precisa(17), obesidade(16) e idosos(13), de acordo com o disposto 

na tabela 13. 

 

Tabela 13 – Perfil do usuário para indicação da atividade física – Rio de Janeiro, 2017. 
 

 Gerente Agente 
Comunitário 

Enfermeira Educador 
Físico 

Total 

Hipertensão arterial  4 16 18 3 41 
Diabetes mellitus 5 13 17 3 38 
Não precisa  11 6  17 
Obesidade 1 3 10 2 16 
Idosos  7 6  13 
Sobrepeso 1 4 7  12 
Sedentarismo 1 5 3  9 
Depressivo 3  3 1  7 
Quando tem interesse  3 1 2 6 
Gestantes   3  3 
DCNT 1  2  3 
Apenas para saúde 1 2   3 
Tabagista   1  1 
Colesterol alto  1   1 
Taxas alteradas  1   1 
Jovens   1  1 
Queixa de dor   1  1 
Doença degenerativa 1    1 
      

Fonte:o próprio autor, 2017. 
 

Importante destaque para a Hipertensão Arterial como sendo a comorbidade 

reconhecida de maior indicação para os usuários das Clínicas da Família deste 

estudo. Este fato demonstra grande preocupação e zelo dispensado pelos 

profissionais ao indicarem a AF. Sendo a HA, a doença vascular mais prevalente no 

Brasil, e o acidente vascular, sua complicação mais grave, que se apresenta com 

elevado custo, com maior permanência hospitalar e valor médio por internação 

superior àqueles pagos por qualquer causa de morte, independente da região 

brasileira analisada (LADEIA; LIMA, 2014).   

Soares et al. (2013) verificaram que no Estado do Rio de Janeiro, entre 1980 e 

2008, considerando indicadores socioeconômicos coletados a partir de 1949, houve 

redução da mortalidade, especialmente uma queda na mortalidade devido a doenças 

cardiovasculares, em especial as doenças cerebrovasculares. O que nos sinaliza para 

a relação da importância nas melhorias das condições de vida da população, visando 

à redução da mortalidade cardiovascular. 
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Ferreira, Castiel e Cardoso (2017), ao realizarem um estudo sobre os 

comentários dos leitores de um jornal brasileiro online, sobre o texto O sedentarismo 

mata? – chegaram à conclusão de que, para além de ações individualizantes e 

moralizadoras dos estilos de vida arriscados, a redução das desigualdades sociais 

deve ser o imperativo ético e pressuposto básico de toda ação e política de saúde.  

Existem ainda pressões moralizantes que culpabilizam e responsabilizam as 

pessoas, procurando uma condução das pessoas no sentido de um zelo corporal em 

nome da saúde, mediante a prática de atividades físicas, como contraponto ao 

sedentarismo (FERREIRA; CASTIEL; CARDOSO, 2012). 

Conforme consta nas Diretrizes Brasileiras de Hipertensão Arterial em 

tratamento não medicamentoso (p..27, 2010), ensaios clínicos randomizados 

(WHELTON et al., 2002; FLETCHER et al., 2001) demonstraram que os exercícios 

aeróbicos, que devem ser complementados pelos resistidos, promovem redução de 

pressão arterial – PA, tanto para a prevenção como para o tratamento da HAS. 

Em ensaio clínico randomizado envolvendo 69 hipertensos, foram necessárias 

20 sessões de treinamento de força ou aeróbico para o alcance dos benefícios 

máximos de redução da pressão arterial. Destacando que as reduções de pressão 

sistólica e diastólica foram de 6,9 mmHg e 5,3 mmHg para o treinamento de força, 

obtendo maiores valores de redução de 16,5 mmHg e 11,6 mmHg, respectivamente 

com o treino aeróbico (DAMORIM et al., 2017). 

Resultado positivo também foi encontrado no estudo de um programa de 

intervenção com Pilates aeróbico em parâmetros fisiológicos, que envolveu um total 

de 69 mulheres adultas, resultando em melhora significativa do sistema 

cardiovascular. Considerando que a mistura de exercícios de força e aeróbicos em 

um programa de treinamento, é considerada o mecanismo ideal para o 

envelhecimento saudável (MIKALACKI; COKORILO; MONTERO, 2017). 

Quando comparados os níveis de aptidão física entre hipertensos e 

normotensos, os hipertensos apresentaram os piores níveis de aptidão física quando 

comparados aos normotensos; e a prática de atividade física durante seis meses não 

foi suficiente para diminuir a diferença entre os dois grupos (BROTTCHER; 

KOKUBUN, 2017). 

Um outro estudo acompanhou por 8 anos um grupo de 34 indivíduos com 

hipertensão arterial e/ou diabetes tipo II, sendo divididos em dois grupos: exercício e 
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controle. Foi identificado que os participantes do grupo exercício tiveram menor 

número de consultas médicas, melhor controle da pressão arterial e menor ocorrência 

de mortes, 29,4% a menos (TURI et al., 2017). 

Quanto à obesidade, foi apontada dezesseis vezes pelos entrevistados do 

estudo e aparecendo como a quarta opção mais indicada, atendendo ao fluxo de 

prevenção e tratamento da obesidade proposto do Caderno de Atenção Básica da 

Obesidade (BRASIL, 2006. pg.80), que menciona que a atividade física deve ser 

incentivada pela equipe mínima da atenção básica, como médicos, enfermeiros, e 

auxiliares de enfermagem, considerando que do total(16) de indicações, dez(10) 

foram realizadas pelos enfermeiros. 

Um aspecto que nos chama atenção no estudo é a resposta não precisa, que 

deixa claro o entendimento de que a atividade física colabora beneficamente para a 

saúde e, portanto, não apenas em caso de doença ela deve ser indicada, atendendo 

ao primeiro nível do Modelo de Atenção às Condições Crônicas1, criado por Mendes 

(2011), sendo essa postura considerada como autocuidado, que não é equivalente a 

atividade prescritora do profissional de saúde, que diz ao usuário o que ele tem que 

fazer (MENDES, 2012). 

Mas também nos causa estranheza o fato de os idosos aparecerem como perfil 

de indicação, sendo a quinta maior opção mencionada, e apenas uma vez ser citada 

que a atividade física é indicada para doença degenerativa ou para dor. Isso se 

considerando que o processo de envelhecimento é acompanhado de doenças 

degenerativas, como por exemplo a artrose e a osteoporose, que muitas vezes são 

sinalizadas também pela dor. 

E inversamente como foi muito indicada para os idosos, surge lá embaixo da 

tabela12, a indicação de atividade física para jovens apenas única vez. Sob o aspecto 

da prevenção muito bem delineado como objeto de atuação das Clínicas da Família, 

estaria no jovem a grande possibilidade de se prevenir muitas doenças, conforme as 

apontadas na própria tabela. Este fato revela que a atividade física vem sendo 

utilizada, talvez, como um recurso muito mais curativo do que preventivo. 

                                                           
1Mendes (2011) propõe o Modelo de Atenção às Condições Crônicas (MACC), esse modelo estrutura-
se pela estratificação de cinco níveis de intervenções de saúde sobre seus determinantes e suas 
populações a partir da qual se definem ações e práticas da equipe de saúde mais adequadas a cada 
grupo-estrato. Encontra-se na página 12 das Diretrizes para o cuidado das pessoas com doenças 
crônicas nas redes de atenção à saúde e nas linhas de cuidado prioritárias (BRASIL, 2013a). 
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Ao demandar se a atividade física quando indicada, é apontado o tipo de 

atividade e sua periodicidade, quinze(15) opções de respostas foram mencionadas, 

destacando entre as cinco mais observadas: educador físico/academia carioca 

faz(37), caminhada 3x por semana(5), sim(4), não(4) e o médico indica(4), conforme 

pode ser verificado na tabela 14. 
 

Tabela 14 – Indicação do tipo de atividade física e sua periodicidade – Rio de Janeiro, 
2017. 

 Gerente Agente 
Comunitário 

Enfermeira Educador 
Físico 

Total 

Educador Físico/Academia 
Carioca faz 

3 18 19  40 

Caminhada 3x por semana 1 1 3  5 
Sim   3 1 4 
Não 1 3   4 
O médico indica  4   4 
Não sei dizer 1 2 1  4 
Caminhada   1 1 1 3 
Fisioterapeuta   1  1 
Caminhada 5x por semana e no 
mínimo 3x 

 1   1 

3 vezes por semana   1  1 
É feita dentro do consultório  1   1 
Aparelhos mínimo 2 x semana     1 1 
Ativ. aeróbica 150 min/semana    1 1 
Equipamentos  

 
  1 1 

Alongamento    
 

1 1 

      
Fonte:o próprio autor, 2017. 
 

Temos, de forma bem nítida, que cabe ao profissional de Educação Física a 

tarefa da indicação específica do tipo de atividade, bem como sua periodicidade. 

Assim, podemos dizer que temos, dentro de uma linha de cuidado, o seguinte fluxo: 

médico, enfermeiro e agentes comunitários, já descritos e comentados anteriormente 

na tabela 11, indicam a atividade física ao usuário, porém, quem define o tipo de 

atividade e sua periodicidade é o profissional de Educação Física. 

Temos aí um bom exemplo de itinerário terapêutico, desenhado pela linha de 

cuidado, onde são pactuados os fluxos, facilitando o acesso dos usuários às unidades 

e serviços dos quais necessita, reorganizando todo o processo de trabalho (FRANCO; 

FRANCO, 2012; MENDES, 2011). 

Mas para que as linhas de cuidado não se reduzam a meros fluxos assistenciais 

e técnicos, e os itinerários não sejam “meros termômetros” guiando as linhas de 

cuidado para a atenção das patologias, faz-se oportuna a captação do relacionamento 
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íntimo das concepções sobre saúde, doença e o bem viver (SILVA; SANCHO; 

FIGUEIREDO, 2016). 

Observando que o médico indica é a quinta opção de resposta mais citada, 

Mendes (2012) sugere dois itens apresentados nas Diretrizes Clínicas da Associação 

Médica Brasileira/Conselho Federal de Medicina para o rastreamento de 

sedentarismo em adultos e intervenções na promoção da atividade física na APS: 

 
[...]aconselhamento do médico de família e comunidade com 
duração de 2-3 minutos associado à entrega de folheto de 
reforço padronizado ou individualizado; treinamento específico 
dos médicos para aconselhar sobre atividade física em 2 a 6 
minutos na consulta, abordando a suplantação das barreiras e 
as mudanças de estágio de ação, [...] 
 
 

Um aspecto que impressionou e deve ser levado em conta é que não foi 

observada nenhuma resposta apresentando o recomendado no aspecto periodicidade 

e tipo de atividade física, de acordo com as recomendações da tabela 3. 

Em pesquisa que envolveu um grupo de 29 indivíduos portadores de dor 

crônica específica, sob prescrição de um programa de exercícios domiciliares, a 

aplicação de programas multidisciplinares, predominando a prescrição de exercícios 

aeróbicos, de fortalecimento e alongamento, apresentou melhora no limiar de dor 

crônica específica do paciente (OLIVEIRA;FERNANDES; DAHER, 2014). 

 De forma crítica, Tesser (2017) defende que os matriciadores assumam 

plenamente e igualmente, o exercício do cuidado especializado aos usuários 

referenciados e o apoio às equipes matriciadas, articulando-os, o que tornará os 

NASFs, se ampliados e adaptados para as especialidades médicas, um excelente 

protótipo de serviço especializado no Sistema Único de Saúde. 

No momento em que foram inquiridos sobre o que é mais indicado como 

atividade física, vinte e cinco(25) opções de respostas foram observadas, destacando 

entre as cinco mais citadas: caminhada(49), academia carioca(23), 

aparelhos/equipamentos(14), alongamento(8) e ginástica(6), conforme pode ser visto 

na tabela 15. 
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Tabela 15 – Atividade física mais indicada pelos profissionais das Clínicas de Família 
da Ilha do Governador – Rio de Janeiro, 2017. 

 Gerente Agente 
Comunitário 

Enfermeira Educador 
Físico 

Usuário Total 

       

Caminhada 7 10 22 3 7 49 
Academia Carioca 3 7 10  3 23 
Aparelhos/equipa-
mentos 

1 5 1 2 5 14 

Alongamento 1  2 3 2 8 
Ginástica  2 1  3 6 
Fisioterapia  1   1 2 
Hidroginástica  2    2 
Futebol  2    2 
Malhação/muscu-
lação 

 1   1 2 

Natação   2   2 
Bicicleta     1 1 
Manter o pilates     1 1 
Caminhada 

30minutos 3x por 
semana 

    1 1 

Grupos de idosos     1 1 
Exercícios funcionais     1 1 
Exercícios para 
obesidade 

    1 1 

Academia para 
idosos 

    1 1 

Dança   1   1 
Corrida   1   1 
Circuito 1     1 
Grupo de dor 1     1 
Manutenção articular 
e muscular 

1     1 

Atividade Lúdica    1  1 
       

Fonte:o próprio autor, 2017. 
 

 A caminhada foi a atividade física mais citada em número de vezes no estudo, 

um ponto favorável, ao considerarmos que a hipertensão arterial foi a comorbidade 

mais citada também no estudo. 

 Outro aspecto de relevância é o reconhecimento da Academia Carioca pelos 

entrevistados como sendo a segunda opção em maior número de vezes mencionada, 

pois ao serem indagados sobre qual a atividade física é mais indicada, ao invés de 

apresentarem como resposta uma atividade, indicaram o local onde ela é feita. Isso 

demonstra o reconhecimento de que naquele espaço são realizadas as atividades 

físicas.  

Os aparelhos/equipamentos e os alongamentos como a terceira opção mais 

citada, embora sejam desenvolvidos pela Academia Carioca, foram mantidos em 

separado para fins de análise, pois outras atividades também são realizadas pela 
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Academia Carioca, mas não foram mencionadas. E como neste mesmo estudo na 

tabela 12, foi apresentado os idosos como sendo um dos perfis mais indicados a 

realizar a atividade física, o uso de aparelhos/equipamentos e alongamentos, 

colaboram para a sua saúde, considerando que os problemas articulares são mais 

comuns no processo de envelhecimento. 

Simões et al.(2016) puderam observar que pessoas que viviam em cidades 

onde o Programa Academia da Saúde foi implementado eram mais propensas a 

participar de atividades físicas no lazer do que aquelas que viviam em cidades sem o 

Programa. Fato esse que condiz com as respostas do presente estudo, ao 

considerarmos que os indivíduos reconhecem a Academia Carioca como sendo uma 

das opções mais indicadas. 

Contrariamente ao observado no presente estudo, Polisseni e Ribeiro (2014) 

verificaram em seu estudo, envolvendo um grupo de servidores públicos, que dentre 

as modalidades mais praticadas, a caminhada não foi apontada. O que para nossa 

análise nos faz pensar que realmente a caminhada não é unanimidade nas indicações 

de atividade física, devendo ser respeitadas as características de cada grupo, suas 

preferências e necessidades, e por que não possibilidades, já que, muitas vezes, não 

existem no local condições favoráveis para a realização de uma ou de outra atividade. 

  

3.3 TERRITÓRIO 
Durante a entrevista, no momento em que foi feita a abordagem –você conhece 

os espaços do seu território indicados para prática de atividade física?–a grande 

maioria das respostas para conheço(57) foi observada, de acordo com a tabela 16. 

Tabela 16 – Conhecimento por parte dos profissionais atuantes nas Clínicas de 
Família da Ilha do Governador, dos espaços públicos do seu território indicados para 
prática de atividade física – Rio de janeiro, 2017. 
 
 Gerente Agente 

Comunitário 
Enfermeira Educador 

Físico 
Total 

Conheço 7 24 22 4 57 

Não conheço  8 2  10 

Alguns conheço 2  2  4 

      

Fonte:o próprio autor, 2017. 

 Mesmo sendo a resposta conheço, respondida pela grande maioria dos 

profissionais, devemos levar em conta que outros profissionais apontaram não 
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conhecer ou conhecer parcialmente os espaços públicos destinados para a prática de 

atividade física do seu território que são indicadas aos usuários. Isso sinaliza a 

necessidade de uma estratégia para que todos os profissionais possam ter acesso ao 

conhecimento dos espaços físicos existentes no território, em que a atividade física é 

realizada, favorecendo o ato da indicação. 
Ao interrogar os entrevistados sobre como conseguem as informações sobre 

os espaços públicos do seu território destinados para a atividade física que são 

indicados, treze tipos de respostas foram apresentados, estando entre as cinco 

respostas mais recebidas: já acessei/ indo ao território(13), o território não tem(9), 

moro no local(8), os ACS informam(8) e os usuários indicam(6); conforme disponível 

na tabela 17. 

 

Tabela 17 – Formas de aquisição da informação sobre os espaços públicos do 
território, que são destinados para a prática de atividade física indicada por 
profissionais das Clínicas de Família da Ilha do Governador – Rio de Janeiro, 2017. 
 
 Gerente Agente 

Comunitário 
Enfermeira Educador 

Físico 
Total 

Já acessei/ indo ao território 3 3 4 3 13 
O território não tem  5 4  9 
Moro no local  8   8 
Os ACS informam 1  6 1 8 
Os usuários indicam 1  4 1 6 
Visita Domiciliar  1 3 1 5 
Através do Ed Físico/Academia 
Carioca 

2 1 2  4 

Na reunião do Colegiado Gestor 1    1 
Mutirão  1   1 
Associação de Moradores  1   1 
No mapeamento 1    1 
Eu já conhecia   1  1 
Em contato com os profissionais dos 
espaços 

  1  1 

      

Fonte:o próprio autor, 2017. 

 

 Percebemos que já acessei/indo ao território é a opção de resposta mais citada, 

apontando ser essa uma importante forma de conhecimento do território, mas não 

única, pois morar no local também é um fator que favorece e muito esse conhecimento 

e, como vimos, surge como a segunda mais citada opção de resposta, cabendo 

enfatizar, respostas estas dos agentes comunitários. 

 Atende-se à normativa do Ministério, ao definir em conjunto com as secretarias 

municipais de saúde, que os agentes, independentemente do nível de escolaridade, 
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deveriam cumprir requisitos formais de residir há pelo menos dois anos na 

comunidade onde atuaria (BRASIL, 2004). Sobretudo, os agentes devem ser mais 

valorizados enquanto profissionais de saúde, sendo eles os responsáveis em manter 

o contato estreito com os usuários do sistema (SANTOS et al., 2011). 

 Uma rede de comunicação ativa acaba por facilitar a obtenção da informação, 

haja vista que dentre as opções de respostas mais citadas, temos menção aos ACS 

e usuários que informam os espaços públicos destinados para a prática de atividade 

física no território. 

Segundo Florindo e Guerra (2017), este tipo de análise favorece a elucidação 

do relacionamento dinâmico entre as diferentes camadas de influência ao longo do 

tempo. O que acaba por permitir se conhecer como este processo está ocorrendo no 

território, quais as fontes de busca de informação estão mais latentes. 

No momento em que os entrevistados foram interpelados a respeito, se os 

espaços públicos são considerados na indicação da atividade física, é nítida a maioria 

das respostas para sim, são indicados(62), e para não são indicados(7), números 

expostos na tabela 18. 

 

Tabela 18 – Indicação dos espaços públicos para atividade física pelos profissionais 
de saúde das Clínicas da Família da Ilha do Governador – Rio de Janeiro. 

 Gerente Agente 
Comunitário 

Enfermeira Educador 
Físico 

Total 

Sim, são indicados 7 26   26 3 62 
Não são indicados 1 3 3  7 
      

Fonte:o próprio autor, 2017. 

  

Apesar de ser fato reconhecido que os espaços públicos são considerados na 

indicação da atividade física pela grande maioria, apresentamos anteriormente na 

tabela 15 que nem todos os profissionais conhecem o território, e isto impacta 

negativamente no ato de indicar a atividade física, pois não conhecer o local 

desfavorece essa indicação, deixando de ser feita em muitos casos. 

 Neste sentido, o Ministério da Saúde (2016), em seu caderno intitulado “Síntese 

de evidências para políticas de saúde” e considerando a atividade física 

prevenção/controle da hipertensão arterial na Atenção Primária Saúde – APS, aponta 

duas importantes considerações:  
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Sobre os trabalhadores de saúde - Deve-se capacitar os 
profissionais da APS para a abordagem e prescrição das 
práticas de atividade física. Deve-se integrar de forma mais 
consistente os profissionais da APS e os dos centros de 
referência em atividades físicas para que haja melhor 
direcionamento e acolhimento dos usuários (2016, p.20). 

 

Sobre a organização dos serviços de saúde - Deve-se elaborar 
e implementar protocolo visando a prescrição da atividade física 
na Atenção Primária bem como seu monitoramento e avaliação. 
Deve-se ampliar a oferta de espaços na cidade que estimulem 
as práticas de atividade física. Deve-se garantir que barreiras 
estruturais não sejam muito relevantes a ponto de 
impossibilitarem a implementação dessa opção (2016, p.20). 
 

 

Referente à pergunta quais motivos os espaços públicos são considerados na 

indicação da atividade física? –vinte tipos de respostas foram recebidas entre os 

entrevistados que responderam sim, sendo as cinco mais ouvidas: por ser 

gratuito(16), facilidade de acesso(9), por ser ao lado da Clínica(7), por ser próximo de 

casa(6)e por ser aberto(5), de acordo com o apresentado na tabela 19. 

 

Tabela 19 – Motivos dos espaços públicos serem considerados na indicação da 
atividade física pelos profissionais de saúde das Clínicas de Família da Ilha do 
Governador. Apenas nos casos de respostas sim – Rio de Janeiro, 2017. 
 Gerente Agente 

Comunitário 
Enfermeira Educador 

Físico 
Total 

Por ser gratuito 1 10 4 1 16 
Facilidade de acesso  4 5  9 
Por ser ao lado da Clínica   7  7 
Por ser próximo de casa 1  5  6 
Por ser aberto  4 1  5 
Poder fazer em qualquer horário 2 1  1 4 
Depende do paciente  1  1 2 
É mais equipado  1 1  2 
Pela mobilidade  1 1  2 
Por conhecer o profissional   2  2 
Local mais amplo 1    1 
Por estar preparado para a AF 1    1 
Indico, mas não sei dizer o local 1    1 
Pelo vínculo  1   1 
Por ser local plano   1  1 
Por ser livre   1  1 
Expandir a AF para outros locais 1    1 
Pelo contato com a natureza   1  1 
Para aumento de gasto calórico    1 1 
      

Fonte:o próprio autor, 2017. 

 

Neste sentido, uma boa reflexão torna-se importante, “devemos pensar fora da 

praça”, para pensarmos em criar possibilidades de vida ativa (FLORINDO; GUERRA, 

2017). 
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Perceber os motivos da indicação de um espaço público para a prática da 

atividade física deve ser observado, principalmente quando foi dito por quem está em 

contato direto com a comunidade no território. 

No estudo de revisão sistemática nas bases de dados do Pubmed e Scielo, 

foram analisados 43 artigos, sendo identificado que a atividade física está associada 

à condição socioeconômica, renda e trabalho. Sendo que os menos providos estão 

mais sujeitos às atividades físicas de deslocamento e ocupacional, enquanto que os 

mais providos estão mais propensos às atividades físicas de lazer (RODRIGUES, et 

al., 2017). Em conformidade com o estudo, a presente pesquisa, na tabela 18, 

demonstra que o motivo por ser gratuito é relevante para o usuário. 

Quanto à possibilidade de utilização do espaço físico para a atividade física no 

tempo livre e no deslocamento, existe proporcionalidade no estudo transversal 

envolvendo 460 adultos, quando considerado o sexo masculino, média e alta 

escolaridade, médio nível sócio-econômico e estado civil separado, e associou-se 

inversamente proporcional à idade maior que 60 anos para atividade física no 

deslocamento (PITANGA et al., 2014). 

Referente à pergunta quais motivos os espaços públicos são considerados na 

indicação da atividade física, apenas três respostas foram realizadas entre os 

entrevistados que responderam não, conforme dados apresentados na tabela 20. 

 

Tabela 20 – Motivos dos espaços públicos serem considerados na indicação da 
atividade física pelos profissionais de saúde das Clínicas de Família da Ilha do 
Governador. Apenas nos casos de respostas não – Rio de Janeiro, 2017. 
 Gerente Agente 

Comunitário 
Enfermeira Educador 

Físico 
Total 

Espaços não 
preparados(insegurança 
urbana/trânsito e calçadas 
esburacadas) 

1    1 

      
Não conheço o território    1  1 
      
Por não ter um coordenador   1  1 
      

Fonte:o próprio autor, 2017. 

 

A falta de segurança urbana ter sido mencionada como resposta para não se 

indicar o espaço público condiz com o estudo transversal de Pitanga et al.(2014) 

envolvendo 460 adultos, onde se observou que a prática de atividade física em 
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espaços públicos está inversamente proporcional com a percepção de insegurança e 

violência no bairro. 

Outro motivo apresentado como quesito para a não indicação do espaço 

público para a prática de atividade física foram as calçadas esburacadas. Os 

pesquisadores Silva, Silva e Amorim (2012) concordam ao afirmarem que as 

condições estruturais públicas são determinantes para aumentar o número de inativos 

fisicamente, já que grande parte da população não tem acesso a lugares privados 

para a realização de atividades físicas. 

Quando questionados se reconheciam algum espaço onde poderia ser feita a 

atividade física, mas não era feita e por qual motivo, quarenta e cinco locais foram 

apontados e cinquenta e três motivos sinalizados no total, de acordo com o quadro 1. 

Pode ser observado na coluna motivo um traço, indicando que o local foi citado, mas 

não foi apresentado o motivo por quem o citou.  

 

Quadro 1 – Percepção dos motivos para não realização de atividade física nos 
espaços públicos, sob o olhar dos profissionais e usuários das Clínicas de Família da 
Ilha do Governador – Rio de Janeiro, 2017. 
 

 Gerente Agente 
Comunitário 

Enfermeira Educador 
Físico 

Usuário 

Local   Motivos   

Floresta Azul Falta de interesse 
da população, por 
não ter um 
coordenador 

    

      
Praça em frente à 
unidade CMS Paulino 
Werneck 

Falta de interesse 
da população, por 
não ter um 
coordenador 

Não tem 
infraestrutura 

   

      
Arena Renato Russo Por ter perfil cultural -    
      
Praia Mal aproveitada     
      
Quadra na rua Magno 
Martins, n.360(final da 
comunidade dos Sem 
Terra) 

- Não tem nada, 
sem aparelhos 

   

      
Quadra nova na rua 82 Subutilizada devido 

sua localização não 
ser centralizada na 
comunidade 

Não tem 
professor 

   

      
Aterro do Cocotá   - ; poderia ter 

profissionais 
para 
incentivar, 

 Falta de incentivo 
com divulgação 
da Prefeitura e 
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pois até tem 
profissionais 
particulares 
atuando 

ausência de 
professor 

      
Praça do Zumbi     Não tem aparelho 

e solo de má 
qualidade 

      
Quadra de 
baixo(Parque Royal) / 
Quadra do Posto na 
Alaíde Pires 

 - Pois,falta de 
incentivo 
como alguns 
programas 
para criança, 
poderia mais 
isso aqui 
dentro; Pode 
ser academia 
carioca. 

 Porque não tem 
os equipamentos 

      
Quadra de cima, 
naTravessa Claudio 
Coutinho e Alaíde 
Pires(Parque Royal) 

 Sem Projeto 
da Prefeitura 

não fazem 
exercícios 
por receio de 
ficarem 
expostos no 
meio da 
praça que 
não tem 
estrutura e 
nem 
aparelhos 

 Porque não tem 
os equipamentos 

      
      
Campo na Avenida das 
Enxadas 

 Não tem 
professor 

Apenas tem 
futebol 

 Pois falta gente 
para ensinar a 
fazer; devido ao 
futebol; devido 
crianças soltarem 
pipa. 

      
Quadra da Teles     Pois falta gente 

para ensinar a 
fazer 

      
Espaço em frente à 
Igreja Nossa Senhora 
do Loreto 

  -  - 

      
Praça do Hospital do 
Loreto 

 - - Não tem 
professor 

  As pessoas 
vieram fazer na 
Academia Carioca 

      
Campo de futebol em 
frente Clinica Assis 
Valente 

 Pois só tem 
futebol com 
grupo de 
homens 

  - 

      
Campo na favelinha na 
rua MaxYantoc 

    - 

      
Quadra nos Tijolinhos  Sem 

profissional 
 Não 

tem 
incenti-
vo de 
profissi
onais   
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Praça da rua Curuená  Pelo tráfico    
      
Praça esquina rua 
Cícero Rosa 

 Pelo tráfico    

      
Quadra na rua Euzébio 
de Faria 

 Sem professor    

      
Quadra na Avenida 
Beira Mar 

 Sem professor    

      
Ciclovia na Avenida 
Beira Mar 

 Sem professor    

      
Quadra da Escola de 
Samba Acadêmicos do 
Dendê 

 Precisa ter 
alguém de 
frente 

vejo mais 
atividades 
como festas, 
talvez seja 
por falta de 
engajamento 

da 
comunidade 

  

      
Largo do Campinho na 
rua Nossa Senhora das 
Graças 

 Devido tráfico    

      
Praia da Rosa  Paciente alega 

falta de tempo 
   

      
Ciclovia Rio Jequiá  Paciente alega 

falta de tempo 
   

      
Campão do Parque 
Royal na Rua 
Governador Chagas 
Freitas 

 Sem Projeto 
da Prefeitura 

   

      
Praça rua Iunhuverá, 
Travessa Luís Gomes, 
entre os n 30 e 32 onde 
demoliram casas 

 Poderia 
colocar 
aparelhos e 
ciclovia  

   

      
Praça na rua Uruaçu  Só tem 

parquinho e 
não tem ATI 

   

      
Avenida das Enxadas, 
em volta do valão 

 Desde que 
fosse feito 
adaptação p 
ciclovia 

   

      
Vulgo Cantão, Estrada 
Grande no Itacolomi na 
rua 74 entre n 500 e 
520 

 Espaço 
grande para 
ser feita uma 
quadra 

   

      
Praça na Estrada 
Maracajá(entre n. 823 e 
973)  

 Como está em 
construção, 
inserir 
Projetos 

   

      
Avenida Sete  Por ser longe, 

não fazem 
caminhada 

-   
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lá 
      
Coroado(descampado 
no Boogie Woogie) 

  Tráfico e 
dizem não ter 
tempo de 
fazer 

  

      
Orla no Cocotá   Por não ser 

tão segura no 
que refere a 
acidentes 

  

      
Trevo na Praia do Barão 
e Praça Luísa Regadas.  

  Por falta de 
infraestrutura 

  

      
Praça na Messina, rua 
Curuená.  

  Falta um 
olhar para 
essas 
pessoas mais 
carentes do 
local e 
facilitaria e 
muito a 
adesão. 

  

      
Quadra coberta e 
cercada na rua Eugenio 
Warming. 

  Tráfico   

      
Quadra de cimento 
perto da Caixa D´água, 
próximo à rádio 
comunitária. Rua Epuá.  

  Falta de 
incentivo da 
Secretaria de 
propor 
atividade no 
local 

  

      
Campo na rua Menino 
Jesus de Praga na 
Prefeitura 

  -   

      
Quadra na Colônia Z-10   -   
      
Na Associação de 
Moradores do Boogie 
Woogie 

  Eles têm 
espaço mas 
não têm 
profissionais 

  

      
Praça nas casinhas que 
tem aparelhos 

  -   

      
Quadra na praça Ana 
Paula Ribeiro 

  -   

      
2 Campos de futebol no 
Tubiacanga 

  Um por ser 
aberto e sem 
infraestrutura
(banheiro)e o 
outro por 
insegurança/
acidente, pois 
está sem 
manutenção 

  

      
Fonte:o próprio autor, 2017. 
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A ausência de um profissional para orientar ou estimular a realização das 

atividades foi apresentada vinte(20) vezes como um dos motivos para a não 

realização da prática de exercícios no espaço. Para Florindo e Guerra(2017), mais 

pesquisas focadas nas necessidades da comunidade devem ser realizadas, e em 

nível coletivo além de encorajar e monitorar as atividades físicas, a orientação 

profissional é citada como uma forma de se obter maiores benefícios e melhor 

qualidade (POLISSENI; RIBEIRO, 2014). 

A ausência de infraestrutura foi apontada como um motivo para a não 

realização da atividade física em treze(13) espaços. Devendo ser considerado que 

apesar de distribuídas por toda a cidade, as praças/parques carecem de uma melhor 

estruturação, além de uma melhora na conservação do ambiente (SILVA; SILVA; 

AMORIM, 2012). 

Outro aspecto interessante e que merece atenção é o motivo tráfico de drogas 

no local, que foi citado cinco(5) vezes. Considerando o resultado apresentado na 

pesquisa de Ferreira et al. (2017), foi identificado uma diminuição no desejo de utilizar 

drogas, por indivíduos sob tratamento para dependência química que praticaram 

exercício físico.  

Talvez, como uma forma de enfrentamento social sem o uso da força, otimizar 

espaços vocacionados para a atividade física possa ser uma estratégia para minimizar 

o uso das drogas local. 

No quadro 2, é apresentada a frequência com que o local foi mencionado pelos 

entrevistados na pergunta: você reconhece algum espaço onde poderia ser feita a 

atividade física, mas não é feita? Por qual motivo? Aparecendo como os cinco maiores 

em número de vezes mencionados: não reconheço(35), Aterro do Cocotá(8), quadra 

do Posto/quadra de baixo(7), não tem(5) e espaço em frente à Igreja Nossa Senhora 

do Loreto(5). 

 

Quadro 2 – Frequência com que foram apontados os espaços públicos onde não são 
realizadas as atividades físicas, sob o olhar dos profissionais e usuários das Clínicas 
de Família da Ilha do Governador – Rio de Janeiro, 2017. 
 
 Gerente Agente 

Comunitário 
Enfermeira Educador 

Físico 
Usuário Total 

Não reconheço 3 11 10  11 35 
       
Aterro do Cocotá   2  6 8 
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Quadra do 
Posto/Quadra de baixo 

 2 2  3 7 

       
Não tem     5 5 
       
Espaço em frente à 
Igreja Nossa Senhora 
do Loreto 

 3 1  1 5 

       
Quadra do Tijolinhos 
 

 1 1  2 4 

Campo na Avenida das 
Enxadas 

 1 1  2 4 

       
Quadra de 
baixo(Parque Royal) 

 1 1  1 3 

       
Quadra de cima(Parque 
Royal) 

 1 1  1 3 

       
Quadra na rua Magno 
Martins, n.360(final da 
comunidade dos Sem 
Terra) 

1 1    2 

       
Quadra nova na rua 82 1 1    2 
       
Praça do Hospital do 
Loreto 

    2 2 

       
Praça do Zumbi     2 2 
       
Quadra da Escola de 
Samba Acadêmicos do 
Dendê 

 2    2 

       
Campo de futebol em 
frente Clinica Assis 
Valente 

  1  1 2 

       

Avenida Sete  1 1   2 
       
Campo na favelinha na 
rua MaxYantoc 

    1 1 

       
Floresta Azul 1     1 
       
Quadra da Teles     1 1  
       
Praça da rua Curuená  1    1 
       
Praça esquina rua 
Cícero Rosa 

 1    1 

       
Quadra na rua Euzébio 
de Faria 

 1    1 

       
Quadra na Avenida 
Beira Mar 

 1    1 

       
Ciclovia na Avenida 
Beira Mar 

 1    1 
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Largo do Campinho na 
rua Nossa Senhora das 
Graças 

 1    1 

       
Praia da Rosa  1    1 
       
Ciclovia Rio Jequiá  1    1 
       
Campão do Parque 
Royal na Rua 
Governador Chagas 
Freitas 

 1    1 

       
Praça rua Iunhuverá, 
Travessa Luis Gomes, 
entre os n 30 e 32 onde 
demoliram casas 

 1    1 

       
Praça na rua Uruaçu  1    1 
       
Avenida das Enxadas, 
em volta do valão 

 1    1 

       
Vulgo Cantão, Estrada 
Grande no Itacolomi na 
rua 74 entre n 500 e 
520 

 1    1 

       
Praça na Estrada 
Maracajá(entre n. 823 e 
973)  

 1    1 

       
Coroado(descampado 
BoogieWoogie) 

  1   1 

       
Orla no Cocotá   1   1 
       
Trevo na Praia do Barão 
e Praça Luísa Regadas. 

  1   1 

       
Praça na Messina, rua 
Curuená. 

  1   1 

       
Quadra coberta e 
cercada na rua Eugenio 
Warming. 

  1   1 

       
Quadra de cimento 
perto da Caixa D´água, 
próximo à rádio 
comunitária. Rua Epuá.  

  1   1 

       
Campo na rua Menino 
Jesus de Praga na 
Prefeitura 

  1   1 

       
Quadra na Colônia Z-10   1   1 
       
Na Associação de 
Moradores do 
BoogieWoogie 

      

   1   1 
Praça nas casinhas que 
tem aparelhos 
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Quadra na praça Ana 
Paula Ribeiro 

  1   1 

       
2 Campos de futebol no 
Tubiacanga 

  1   1 

       
Praia 1     1 
       

Fonte:o próprio autor, 2017. 

 

É interessante observar que em trinta e cinco(35) vezes, a resposta não 

reconheço foi apresentada como a mais citada. Refletindo sobre isso, será mesmo 

que não existem esses espaços? Podemos considerar que os sujeitos da amostra não 

conseguiram observar que em qualquer espaço público é possível ser feita uma 

atividade física? Ou de fato, existe mesmo tamanha carência de espaços públicos no 

território? Também podemos relevar que essa resposta pode ter sido dada com base 

no não conhecimento do seu território pleno, de acordo com alguns relatos 

profissionais. 

Dentre todos os demais espaços citados, causou estranheza o espaço Aterro 

do Cocotá, ter sido mencionado, ao considerarmos o seu tamanho e oferta de diversos 

espaços como campos de futebol, quadra de tênis, ciclovia, aparelhos de ginástica e 

pista de skate, ele foi apontado oito (8) vezes, aparecendo como o segundo local mais 

citado. Talvez isso se justifique pela ausência de profissionais disponibilizados para 

orientar e incentivar a prática da atividade física, motivo este também percebido neste 

estudo. 

Quando abordados: você reconhece algum espaço onde as pessoas preferem 

realizar suas atividades físicas? Por qual motivo? Quarenta e dois(42)locais foram 

apontados e oitenta e seis(86) motivos. 

Pode ser observado nas colunas motivo um hífen (ou traço); foi feita esta opção 

para demonstrar que o local foi citado, mas o motivo não foi mencionado por quem o 

citou, de acordo com o quadro 3. 

 

Quadro 3 – Percepção dos motivos para realização de atividade física nos espaços 
do território, sob o olhar dos profissionais e usuários das Clínicas de Família da Ilha 
do Governador – Rio de Janeiro, 2017. 
 
 Gerente Agente 

Comunitário 
Enfermeira Educador 

Físico 
Usuário 

Local   Motivos   
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Praça do Coreto/ 
Floresta Azul/Praça 
Manguetá 

Por ser tranquilo, 
menos movimento, 
não passa ônibus e 
não tem violência 

- - Por ser 
perto de 
casa, e 
criaram 
vínculo com 
as pessoas 

c/ educador 
físico. Por 
serem perto 
da casa das 
pessoas e 
por ter o 
Educador 
Físico. 

  

      
Aterro do Cocotá Por ser gratuito, ao 

ar livre e próximo à 
natureza 

Fácil acesso 
e espaçoso; 
espaço 
próprio para 
isso; por ter 
vários 
esportes; 
por ser 
aberto 

tem grupos 
de academia, 
podendo ser 
mais 
explorado 
com profis-
sionais 
orientando e 
estimulando 
as pessoas, 
inclusive à 
noite para o 
trabalhador 
pois tem 
todas as 
atividades 
arena), 
atividades de 
grupo. É um 
ponto social. 
Além de ser 
ao ar livre, 
local 
arborizado, 
pela vista, 
local arejado, 
sem movi-
mento de 
carro. 

  

      
Corredor Esportivo Por ser gratuito, ao 

ar livre e próximo à 
natureza 

Por ter 
profissionais 
e aparelhos; 
ciclovias, 
aulas e 
quadras; por 
ser mais 
aberto; área 
livre; pela 
infraestru-
tura;  - ;  - ;  - 

;  

a paisagem, 
e ver outras 
pessoas 
fazendo já é 
um atrativo. 
Pelo bom 
espaço e 
ambiente 
familiar, é 
próximo e 
não tem a 
participação 

do 
tráfico;paisag

em,  
várias 
pessoas se 
exercitando o 
que estimula 
as pessoas; 
pois já 
conhecem, já 
é comum ali 
fazer 
atividade. 
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Praia da Guanabara, 
orla 

Por ser gratuito, ao 
ar livre e próximo à 
natureza 

Para corrida 
e 

caminhada; 
distância 
maior que 
favorece a 
caminhada; - 

-   

      
Academia Carioca Por estar próximo 

da unidade; pela 
socialização; pelo 
contato com o 
professor 

Pois os 
alunos 
gostam 
muito do 
professor;po
r ser mais 
próximo e 

ter 
profissional; 
por ser 
aberta; por 
segurança e 
mais 
privacidade; 
as pessoas 
ficam juntas; 
devido aos 
aparelhos; 
aula de 
ginástica; -  

Pela  
gratuidade, 
pela 
facilidade de 
acesso, e do 
relaciona-
mento com o 
professor, e 
pela 
necessidade 
de fazer troca 
com seus 
conhecidos, 
vizinhos. 

 Por estar 
mais cheio 
e é para 
quem tem 
mais idade 

      
Ciclovia Rio Jequiá -    - 
      
Associação de 
Moradores Parque 
Royal 

 
- 

Aula de 
artes 
marciais 

porque é um 
pouco mais 
organizado, 
tem a técnica 
que afere a 
PA e tem o 
instrutor, e 
por ser mais 
antigo o 
Projeto. 

  

      
      
Praça dos 
Tijolinhos(maquinário) 

    - 

      
Rua Dr. Claudio Luiz     Tem 

aparelhos 
mas sem 
professor 

      
Rua Morávia     Vejo pes-

soas cami-
nhando 

Clube Governador Iate 
Clube 

    - 

      
Academia Aquarius, 
estrada do Dendê 
866(espaço particular) 

    - 

      
Clube da 
Portuguesa(espaço 
particular) 

  Atividade 
para idoso 
gratuita 

 - 

      
Praça do Zumbi     - 
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Vila Olímpica - Pelas várias 

opções de 
atividades; 
pela infra-
estrutura 

Pela gama de 
profissionais 
e diversas 
atividades 

 - 

      
Quadra de 
baixo(Parque Royal) 

    - 

      
Praça dos Bancários na 
rua Magno Martins 
próximo à Associação 
de Moradores dos Sem 
Terra 

    - 

      
Praça do Hospital do 
Loreto 

 -    6ª feira 
academia 
carioca 

      
17º Batalhão  Pelas várias 

opções de 
atividades 

   

      
Rua Magiolli, ONG  Jiu jitsu de 

graça 
   

      
Arena Carioca  Ballet e 

Capoeira 
   

      
Quadra na Travessa 
Claudio Coutinho  

 -    

      
Quadra na Roberto 
Monteiro 

 -    

      
Praia da Bica  Pela infra-

estrutura;  - ;  
-  - 

      
Praça da Ribeira  Pela infra-

estrutura 
   

      
Grande reta do 
Aeroporto 

 Caminhada;  
- ;  

caminhada 
no gramado; 
pela 
proximidade 
e iluminação 

   

      
Avenida Brás Crispino  Caminhada;  

-  ;  
   

      
Estrada do Galeão, 
trecho até a Casa 
Show 

 Caminhada 
ciclismo; 
pela 
proximidade 
e iluminação 

   

      
Rua 82  - ; tem um 

professor 
que é mo-
rador sem 
formação, 
aulas 2ª, 4ª 
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e 6ª; quadra 
de esporte.  

      
Rua 82  aparelhos;    
      
Estrada das Canárias  Caminhada    
      
Amarelinho(espaço 
particular concedido) 
na Estrada de 
Tubiacanga ao lado do 
campo de futebol 

 Alonga-
mento, 
exercícios p 
coluna com 
fisioterapeu-
ta gratuito 
de um 
projeto 

   

      
Clube Flexeiras(espaço 
particular concedido) 

 2ª, 4ª ou 4ª 
e 6ª de 16 

as 17h –
alongamen-
to e 
atividade de 
baixa 
intensidade 

 -  

      
Dois campos na Praia 
de Tubiacanga 

 -    

      
na Rua 90 em 
Tubiacanga 

 Academia 
carioca, dois 
campos de 
futebol,  

   

      
na Rua 90 em 
Tubiacanga 

 academia de 
musculação 
ao ar livre 

   

      
Campo de futebol na 
Estrada das Canárias 
ao lado da Clínica 
Assis Valente 

 Para futebol    

      
Instituto Botinho nas 
praias(Bombeiros) 

 Natação p 
crianças e 
atividade 
lúdica  
orientada 
pelos 
bombeiros 

   

      
Clube ACM(espaço 
particular) 

 São poucos 
devido o 
aspecto 
financeiro 

   

      
Instituto 
Reação(Tubiacanga) 

 -    

  -    
Av.das Enxadas/rua do 
Valão 

     

      
Campo de futebol na 
Av. das Enxadas 

 -    

      
Academia Popular Ar 
livre Tubiacanga 

 Aparelhos e 
professores 
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Policlínica Newton 
Alves Cardoso 

 2º andar 
Alongament
o p/ idoso 

   

      
Academia 
NewCorpore(espaço 
particular) na rua 
Agenor de Almeida 
Loyola, n. 620. 

 Os mais 
novos fazem 

lá. 

   

      
Igreja Batista do Tauá 
na rua Hilarião da 
Rocha  

  Pilates que 
tem um valor 
mais 
acessível 
R$30,00. 

  

      
Fonte:o próprio autor, 2017. 

  

Em estudo de revisão sistemática, foi observado que os mais jovens e a prática 

de atividade física foram consistentemente associados com o uso dos locais, 

enquanto sexo masculino e proximidade da residência apresentaram possível 

associação positiva (FERMINO; REIS, 2013). Na contramão, esta pesquisa observou 

ser a atividade física mais indicada para idosos, o que nos sinaliza que podem ser 

focadas ações para uso dos locais por outros grupos específicos, como no caso do 

grupo de jovens. 

 Para o Ministério da Saúde (p.10, 2015a), a proximidade de espaços de lazer 

e o fácil acesso são fatores considerados como condições que favorecem a adesão 

às práticas corporais. 

Assim como foi realizado neste estudo de mapeamento, mas em proporções 

menores, pois envolveu única unidade de saúde e 6 sujeitos, os pesquisadores Muller, 

Cubas e Bastos (2010) afirmam que o mapeamento do território apoia o planejamento 

e a gestão dos serviços de saúde ajustados à realidade da população. 

Observamos no atual estudo que outros espaços, além dos públicos, sejam 

eles do terceiro setor e privados, foram mencionados como sendo espaços onde 

ocorrem as atividades físicas. Essas parcerias construídas devem ser estimuladas e 

acreditamos que um mapeamento único favorece não somente à localização, mas 

também a divulgação junto aos profissionais, facilitando a indicação da atividade 

física, como também possibilitando ao usuário localizar um espaço mais próximo de 

sua residência, pois como já foi apresentado pela literatura, este é um fator favorável 

para a adesão à prática de atividade física. 
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 Com isso, deve ser estimulada a articulação com uma rede muito mais 

complexa, composta por outros saberes, outros serviços e outras instituições, não 

necessariamente do setor “saúde”, ou seja, a busca de interdisciplinaridade e 

intersetorialidade e, essencialmente, a busca de parcerias na comunidade e 

equipamentos sociais, como associações, igrejas, escolas, creches, implementando 

novas formas de agir, mesmo em pequenas dimensões (BRASIL, 2006. pg. 75). 

Na tabela 21, é apresentada a frequência dos locais mais citados quando 

questionado se você reconhece algum espaço onde as pessoas preferem realizar as 

suas atividades físicas. Observamos entre os cinco locais mais citados: Academia 

Carioca(24), Aterro do Cocotá(21), Corredor Esportivo(16), Vila Olímpica(8) e 

Associação de Moradores do Parque Royal(5). 

Tabela 21 – Frequência com que foram apontados os espaços públicos onde são 
realizadas as atividades físicas, sob o olhar dos profissionais e usuários das Clínicas 
de Família da Ilha do Governador – Rio de Janeiro, 2017. 
 Gerente Agente 

Comunitário 
Enfermeira Educador 

Físico 
Usuário Total 

Academia Carioca 1 6 8  9 24 
       
Aterro do Cocotá 1 4 6  10 21 
       
Corredor Esportivo 1 10 5   16 
       
Vila Olímpica  2 3  3 8 
       
       
Associação de 
Moradores Parque Royal 

1 2 2   5 

       
Grande reta do Aeroporto  4    4 
       
Praia da Guanabara, orla  3 1   4 
       
Rua 82  3    3 
       
Praia da Bica  2 1   3 
       
Praça do Hospital do 
Loreto 

 1   1 2 

       
Ciclovia Rio Jequiá 1    1 2 
       
Clube da Portuguesa   1  1 2 
       
Estrada do Galeão, trecho 
até a Casa Show 

 2    2 

       
Avenida Brás Crispino  2    2 
       
Clube Flexeiras(espaço 
particular concedido) 

 1 1   2 

       
Clube ACM   2   2 
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Praça dos 
Tijolinhos(maquinário) 

    1 1 

     1 1 
Rua Dr. Claudio Luiz       
       
Perto do Clube do Cocotá 
na rua da feira 

    1 1 

       
Clube Governador Iate 
Clube 

    1 1 

       
Academia particular na 
estrada do Dendê 

    1 1 

       
Praça do Zumbi     1 1 
       
Quadra de baixo(Parque 
Royal) 

    1 1 

       
Quadra de futebol na 
escola Holanda 

    1 1 

     1 1 
Praça dos Bancários na 
rua Magno Martins 
próximo à Associação de 
Moradores dos Sem Terra 

      

       
17º Batalhão  1     1 
       
Rua Magiolli, ONG  1    1 
       
Arena Carioca  1    1 
       
Quadra na Travessa 
Claudio Coutinho  

 1    1 

       
Quadra na Roberto 
Monteiro 

 1    1 

       
Praça da Ribeira  1    1 
       
Estrada das Canárias  1    1 
       
Amarelinho(espaço 
particular concedido) na 
Estrada de Tubiacanga ao 
lado do campo de futebol 

 1    1 

       
Dois campos na Praia de 
Tubiacanga 

 1    1 

       
na Rua 90 em Tubiacanga  1    1 
       
Campo de futebol na 
Estrada das Canárias ao 
lado da Clínica Assis 
Valente 
 

 1    1 

Instituto Botinho nas 
praias(Bombeiros) 

  1   1 

       
Instituto 
Reação(Tubiacanga) 

  1   1 

       
Av.das Enxadas/rua do 
Valão 

  1   1 
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Campo de futebol na Av. 
das Enxadas 

  1   1 

       
Praia da Guanabara, orla 1     1 
       
Academia Popular Ar livre 
Tubiacanga 

 1    1 

       
Policlínica Newton Alves 
Cardoso  

 1    1 

       
Fonte:o próprio autor, 2017. 

É notório o reconhecimento, tanto por parte de profissionais como de usuários, 

de que a Academia Carioca é o espaço de maior preferência para a prática de 

atividades físicas, acompanhado do Aterro do Cocotá, Corredor Esportivo e Vila 

Olímpica. Nestes quatro espaços, podemos observar similaridade por possuírem 

infraestrutura, contando com aparelhos/equipamentos e espaço apropriado para as 

atividades, diversidade na oferta de possibilidades de atividades, e ainda a presença 

de profissionais realizando as orientações específicas. Condições estas, 

apresentadas pelos entrevistados deste estudo, como sendo os motivos favoráveis à 

utilização do espaço, bem como fundamentado pela literatura trazida. 

 Cabe destacar que mesmo tendo sido o Aterro do Cocotá apontado como um 

espaço onde são realizadas as atividades físicas, este mesmo espaço também foi 

apontado como um local onde não são realizadas as atividades físicas, observando 

assim um reconhecimento contraditório por parte dos entrevistados sobre esse 

espaço. 

Faria et al (2017), ao analisarem um programa de promoção de saúde e de 

prevenção de riscos e doenças desenvolvido por uma operadora de saúde, entre os 

anos de 2013 e 2015, e ao acompanharem dois grupos: um que frequentava academia 

e o outro praticante de caminhada/corrida, puderam perceber melhoras significativas 

nos graus de aptidão física, variáveis antropométricas e saúde mental. 

Similar programa é realizado na Academia Carioca, ao ser apontado como o 

espaço mais citado no estudo como sendo o local de preferência para a realização 

das atividades físicas. 

 

Figura 2 – Mapa temático de atividade física na Ilha do Governador – Rio de Janeiro, 

2017. 
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Nos estudos cartográficos temos o estabelecimento de uma divisão conceitual 

da cartografia em duas grandes áreas: a Cartografia Sistemática e a Cartografia 

Temática (FONSECA, 2007).  

Para uma melhor compreensão, diferenciar as cartografias supracitadas faz-se 

necessário. Na Cartografia Sistemática, temos a representação do espaço com seus 

atributos dimensionais e localização absoluta, muito utilizada pelas Forças Armadas 

e IBGE. Já a Cartografia Temática, utilizada neste estudo, vem sendo usada para dar 

ênfase às possibilidades de uso dos recursos visuais de maneira direcionada à 

representação de temas ou dos mais diversos assuntos (CARVALHO; ARAÚJO, 

2011).  

A figura do mapa favorece a localização dos espaços dentro de um território, 

assim como torna tangíveis muitas ações estratégicas empregadas. De acordo com a 

figura 2, temos sinalizados os espaços onde ocorrem a prática de atividade física, 

como também os espaços sinalizados onde a atividade física não ocorre, mas poderia 

acontecer.  

Foi construído um mapa temático de atividade física da Ilha do Governador, 

intitulado MAFI – Mapa de Atividade Física. Foi utilizada a base do Google My Maps, 

sendo possível inserir informações mais detalhadas, como o dia da semana, horário 

em que são realizadas as atividades, quais as atividades são realizadas, e se 

possuem orientação profissional ou não.  

Como forma de ilustração e visando facilitar uma localização e uma própria 

identificação visual, em alguns espaços foram inseridas imagens dos locais ou de 

atividades realizadas, que foram captadas pelo próprio pesquisador in loco, ou nos 

sites dos locais quando existente e disponível. 
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O mapa possui duas divisões: o MAFI – Mapa de Atividades Físicas contendo 

os locais indicados onde acontecem as atividades físicas, e o MAFI em potencial, 

contendo os locais onde a atividade física não é realizada, mas que poderia ser. 

Podem ser observados na figura 3, no MAFI os 63 locais indicados onde são 

realizadas as atividades físicas. 

 

 

 

Figura 3 – Locais onde são realizadas as atividades físicas na Ilha do Governador – 
Rio de Janeiro, 2017. 
 

 
 

O MAFI, está subdividido em 9 camadas: academia carioca(6), academia(3), 

aparelhos(8), atividades aquáticas(3), aulas coletivas(12), caminhada, corrida e 

ciclismo(13), campo de futebol(14), clube(8), local poliesportivo(3). De acordo com a 

figura 4, pode ser visualizado à sua esquerda três dessas camadas, como a academia 

carioca, academia e aparelhos. 

 

Figura 4 – Algumas camadas onde são realizadas as atividades físicas na Ilha do 
Governador – Rio de Janeiro, 2017. 
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Para uma informação mais detalhada, foi inserido o tipo de atividade, o dia da 

semana e horário de sua prática. Ainda assim, contém a observação se a atividade 

possui ou não orientação de um profissional. De acordo com o exposto na figura 5, 

em sua esquerda pode ser visualizada uma foto do local, o nome do local, e as 

informações mais detalhadas da atividade, como dia da semana, horário e se possui 

orientação profissional. 

 

Figura 5 – Informações específicas sobre a atividade física do local. 

 
 

Já no MAFI em potencial, temos os 43 locais indicados onde não são realizadas 

as atividades físicas, mas que poderiam ser realizadas. O descritor de uma bandeira 

vermelha foi adotado para fins de marcação no mapa, conforme visualiza-se na figura 

6. 
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Figura 6 – MAFI em potencial, locais onde não são realizadas as atividades físicas, 
mas que poderiam ser realizadas – Rio de Janeiro, 2017. 
 

 
 

No total temos 106 locais compondo o mapa de atividades físicas do bairro da 

Ilha do Governador, sendo 63 locais no MAFI mais 43 locais no MAFI em potencial. 

Em alguns locais, além das informações mais detalhadas, podem ser 

visualizadas imagens, que foram inseridas após serem captadas pelo próprio 

pesquisador em visita ao local, ou adquiridas pelo site do local, quando 

disponibilizadas. Acreditando que a imagem favorece a localização e identificação do 

espaço de forma mais rica. 

Pode ser observado que em determinados locais, na janela que se abre ao 

clicar sobre o local, o surgimento de uma informação específica que resultou do 

cruzamento das informações MAFI e MAFI em potencial. Essa confrontação foi 

interessante, pois nos permitiu identificar que um local, ao mesmo tempo em que foi 

indicado como espaço onde são realizadas as atividades físicas, também foi 

sinalizado como espaço onde não são realizadas as atividades físicas. Essa situação 

pode ser melhor apreciada na figura 7. 

 
Figura 7 – Cruzamento de informações MAFI e MAFI em potencial da Ilha do 
Governador – Rio de Janeiro, 2017 
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Alguns locais foram demarcados no MAFI após visita in loco do pesquisador 

para a confirmação de informações, que foram obtidas no ato da entrevista, mas que 

de maneira incompleta, acabaram gerando essa necessidade pela busca da 

informação correta, gerando as condições ideais para uma inserção no mapa. 

Contendo, por exemplo, a localização específica ou o mais próximo possível, pois 

determinados espaços não possuíam nome e nem o número, isso acabou sendo 

necessário como nos casos em que foram sinalizados uma quadra ou praça no final 

da rua X,Y,Z. Também foi necessária a visita local, quando o entrevistado relatou que 

eram realizadas as atividades, mas que não sabia o que era praticado, havendo então 

a necessidade da busca no local, visando certificar quais as atividades ocorriam neste 

local indicado. 

É interessante observar, em uma análise macro, que os espaços apontados 

como sendo aqueles destinados para a prática de atividade física encontram-se 

localizados mais na periferia do bairro da Ilha do Governador e; contrariamente, os 

locais sinalizados como espaços em que se poderiam realizar as atividades físicas, 

mas não são realizadas, localizam-se em sua grande maioria na região mais 

centralizada. 

Talvez já aqui, possamos sinalizar um possível motivo a ser considerado, que 

por se tratar de um bairro insulano, o mesmo é cercado pelo mar da Baía de 

Guanabara, e talvez o argumento de explorar a orla, como um aspecto atrativo para a 

prática de atividade física possa justificar. Inclusive o motivo próximo a natureza, e em 
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local aberto, apareceu como sendo citado justificando a prática de atividades em 

determinados locais. 

Sobre a localização mais centralizada dos espaços citados como sendo os 

locais em que não são realizadas as atividades físicas, mas que podem ser realizadas, 

em um primeiro momento, talvez se justifique pelo motivo tráfico e falta de estrutura 

apresentada nestes locais.  

Uma outra justificativa é a de que o sub-bairro do Jardim Guanabara, localizado 

em uma região central do mapa, é detentor do 3ª maior IDH do Município 

apresentando 0,96 de índice, ficando atrás apenas dos bairros da Gávea em primeiro 

e Leblon em segundo. Comparativamente, temos o IDH do bairro da Ilha do 

Governador de 0,86 e do Rio de Janeiro 0,84 (IPP, 2010). O que se justifica pela não 

cobertura da Estratégia Saúde da Família neste bairro prioritariamente, com isso, os 

entrevistados não puderam apontar nenhum espaço deste território por não ser de 

suas microáreas de atuações, salvo exceção para a orla da Praia da Bica, espaço 

bem conhecido pela população local para a prática de caminhadas, corridas e ciclismo 

em seu calçadão. 

Buscar uma melhor análise, com bases mais históricas e culturais do bairro, 

para entender esse planejamento urbano pode ser um bom caminho. 

Para os autores Muller, Cubas e Bastos (2010), os mapas temáticos auxiliam 

os gestores e as equipes de saúde a gerir os dados territoriais e melhor planejar as 

ações de saúde, já que permitem atualizações constantes, favorecendo o manipular 

e a análise das informações geradas. 

 Souza et al. (2009), apresentaram um “Índice de Desempenho Ambiental” como 

ferramenta de apoio à promoção da transparência às ações públicas nas esferas no 

meio ambiente e da qualidade de vida, caminhando em direção à valorização das 

“cidades saudáveis”. Foram consideradas as seguintes variáveis: qualidade da água 

e do ar, resíduos sólidos urbanos e preservação de áreas verdes.  

Pensando em espaço saudável, talvez, seja no mínimo interessante agregar a 

informação dos espaços públicos destinados para a prática de atividade física, como 

um item de um indicador de saúde. Favorecendo desta forma, que alguns dos 

objetivos gerais de proteção aos grupos vulneráveis, expostos na Agenda 21, possam 

ser atingidos(CONFERÊNCIA, 1992), como: 
[...]garantir que todos os indivíduos que deles fazem parte 
tenham oportunidade de desenvolver plenamente seus 
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potenciais (inclusive um desenvolvimento saudável físico, 
mental e espiritual); dar aos jovens a oportunidade de 
desenvolver, estabelecer e manter vidas saudáveis; permitir que 
as mulheres desempenhem seu papel chave na sociedade; e 
apoiar populações indígenas através de oportunidades 
educacionais, econômicas e técnicas (Cap. 6, p. 09). 
 
 

 Pessoa et al.(2013), ao realizarem estudo em um município cearense a fim de 

analisar os processos no território da APS, a partir da elaboração dos mapas: social, 

ambiental e do trabalho dos mapas, puderam afirmar que a problematização na 

perspectiva crítica, embasada na participação social e na determinação do processo 

saúde-doença referentes às relações produção-ambiente-saúde, foi etapa 

fundamental no mapeamento participativo. O que favoreceu a reapropriação do 

território e proposição de ações focadas nas necessidades de saúde pelos sujeitos 

sociais. 

 Gonçalves e Bógus (2017), em seu estudo sobre a participação social, 

planejamento urbano e promoção da saúde em Campo Grande- MS, apresentam que 

a dificuldade no acesso à informação e o descrédito no processo participativo afastam 

as lideranças locais, mas ressaltam que as decisões da gestão devem se apoiar em 

aspectos técnicos e operacionais, e ousar em novos arranjos institucionais, mediante 

canais de participação efetivamente representativos que possam ser propulsores de 

avanços das políticas públicas comprometidas com a qualidade de vida da população. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

 
No presente estudo, pode ser percebido, em relação à atividade física, que 

todos os profissionais entrevistados reconheceram ser indicada, o mesmo já não 

aconteceu com os usuários. Embora a grande maioria tenha relatado que a atividade 

física é indicada, pode ser verificado que alguns não conseguiram perceber essa 

indicação, o que para nós, sinaliza uma necessidade de melhoria na comunicação 

interna junto ao público, seja visual ou verbal. 

Para a comunicação visual, identificações internas com placas e adesivação 

que sinalizem a presença no local de uma Academia Carioca, mesmo que os 

aparelhos instalados por si só já demonstrem, mas de acordo com as respostas dos 

usuários, isso ainda não basta. A instalação de um mural específico, para as ações 

que envolvem as atividades físicas realizadas seria um outro reforço. Assim como a 

disponibilização de um vídeo institucional que possa ser passado em televisão 

posicionada logo na entrada das unidades, no setor de acolhimento. Isso 

acrescentaria valor e utilidade à sala de espera, com a demonstração dos benefícios 

das atividades físicas e as formas possíveis de realizá-las. 

Para a comunicação verbal, deve ser incluída, no ato das consultas médica e 

de enfermagem, a indicação da atividade física ao usuário, que deverá seguir sendo 

reforçada pelos agentes comunitários em contato posterior com usuário. Esta ação 

poderá constar como um item do prontuário eletrônico, como por exemplo, ao incluir 

no prontuário a pergunta se a atividade física foi indicada, com opções de respostas 

para sim e para não. Nas duas opções, deverá existir uma caixa de justificativa, onde 

o profissional inserirá para a opção sim, o que foi indicado e para a opção não, deverá 

ser inserido texto que justifique esta opção negativa. 

No momento ainda da consulta, o mapa MAFI poderá ser aberto para que possa 

servir de fonte de consulta sobre os locais onde estão ocorrendo as atividades físicas 

e melhor ser indicado de acordo com a disponibilidade e adequação do usuário, o que 

irá favorecer e muito o processo de adesão à recomendação terapêutica da atividade 

física. O folheto (em anexo) que resultou do compilado dos locais apresentado no 

MAFI, poderá ainda ser entregue ao usuário na consulta, como sendo um instrumento 

de reforço da indicação, considerando que esse material será levado pelo usuário, e 
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assim, a qualquer momento ser consultado para readequações dentro de sua 

disponibilidade para a prática da atividade física, considerando que no folheto são 

apresentados 63 locais onde a atividade poderá ser realizada, em dias e horários 

diversificados, assim como em vários locais da Ilha do Governador, gerando uma 

flexibilização maior. 

Acreditamos que este alinhamento de conduta possa colaborar para que não 

exista tanta diferença na percepção de usuários e de profissionais, no que se refere a 

qual profissional deve indicara atividade física, visando à resposta que se aproxime 

mais do ideal, ou com todos fazendo a indicação da atividade física de forma 

homogênea. 

Fica clara a necessidade de maior indicação da AF para as comorbidades como 

hipertensão, diabetes, obesidade e para os idosos, muito em linha com o cenário 

epidemiológico brasileiro e suas necessidades.  

Houve entendimento de que não se precisa ter um perfil específico para que a 

atividade física seja indicada ao usuário, o que se contrapõe ao observamos que a 

atividade física foi pouco indicada aos jovens. Nesta questão, reforçar ações junto aos 

jovens corrobora para o sucesso de ações preventivas e, assim, não tenhamos em 

um futuro a Hipertensão Arterial como comorbidade de maior indicação da prática de 

atividade física. Assim, a atividade física apresenta-se como um recurso utilizado mais 

no curativo, em detrimento de uma utilização estratégica preventiva. 

A realização de um reforço para a ideal indicação da periodicidade da atividade 

física é algo que se torna cada vez mais necessário. Para tal ação, envolver todos os 

profissionais em atuação nas Clínicas de Família faz-se no mínimo importante, pois 

também, como foi observado, existe uma centralização de que essa informação é 

fornecida pelo profissional da educação física na Academia Carioca. Desta forma, 

podem ser adotadas as sugestões das Diretrizes Clínicas da Associação Médica 

Brasileira/Conselho Federal de Medicina para o rastreamento de sedentarismo em 

adultos e intervenções na promoção da atividade física na APS, apresentadas por 

Mendes (2001). 

Fica evidente que acessar o território e morar no local são fatores que 

favorecem o conhecimento dos locais onde são praticadas as atividades físicas. No 

entanto, outras opções, que não somente essas, também devem ser pensadas e 

colocadas à disposição de todos os profissionais que atuam nas Clínicas de Família. 
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Sobre a indicação dos espaços públicos para a realização de atividade física, 

é notório que a grande maioria dos profissionais têm adotado essa prática, embora 

por alguns motivos como a ausência de infraestrutura ou insegurança, isso não foi 

feito. Visando melhorar neste sentido, deve-se requerer, junto ao poder local, ações 

de aperfeiçoamento na infraestrutura, bem como em conjunto com a comunidade 

buscar formas de manutenção, evitando atitudes depredatórias. 

Considerando ainda, para efeitos de preferência para a prática de atividade 

física em determinado espaço, a proximidade do local, a estrutura e recursos, como a 

presença de um profissional, são condições que favorecem a adesão local. Estas 

características, que resultam no sucesso de um local, onde são percebidas 

claramente a realização de atividade física, devem ser replicadas para os demais 

locais onde isso não é percebido, uma vez sinalizado pelos envolvidos. 

No que tange à localização dos espaços destinados para a prática de atividade 

física, uma melhor redistribuição é sugerida, na tentativa de homogeneizar a oferta, 

aprimorando a infraestrutura e inserindo profissionais que possam realizar programas 

e ações nas regiões mais centralizadas do bairro, uma vez que a sua região periférica 

já possui uma maior oferta desses espaços. Desta forma, acreditamos que, na medida 

em que a oferta da atividade física seja disponibilizada mais próxima da residência do 

usuário, resultará no aumento de pessoas ativas, praticantes de exercícios físicos. 

 Assim, compreendemos que a elaboração do mapa temático de atividade física, 

construído com a colaboração da comunidade, retrata a realidade vivida. E através 

dessa ferramenta mapa, ações de planejamento tornam-se estrategicamente 

facilitadas, tanto por parte de gestores, como por parte dos profissionais, 

possibilitando ainda a localização pelo usuário quando na busca de um espaço ou tipo 

de atividade física que melhor se enquadre dentro de sua disponibilidade ou 

necessidade.       
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APÊNDICE A 
 
 

ROTEIRO DE ENTREVISTA PARA AGENTE COMUNITÁRIO 
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1. IDENTIFICAÇÃO 
 

 TEMPO DE ATUAÇÃO NA CLÍNICA SAÚDE DA FAMÍLIA:  

____ meses  1 ano 2 anos 3 anos 4 anos 5 anos ____ anos. 

 

2. CONSIDERANDO A ATIVIDADE FÍSICA- AF: 
 

2.1.  Saberia dizer se a atividade física é indicada ou estimulada? E como esse 

processo ocorre? 

 - qual ou quais profissionais indicam a AF? 

- o usuário deve apresentar algum perfil? 

- a AF é indicada apontando o tipo de atividade, o local em que ocorre essa prática e 

sua periodicidade? 

2.2.  Você conhece os espaços públicos do seu território destinados para a prática de 

atividade física que são indicados aos pacientes? Como consegue essa informação? 

2.3 O que é mais indicado como atividade física? 

2.4. Os espaços públicos são considerados no momento da indicação da AF? 

- por qual motivo? 

- qual espaço público? 

2.5  Você reconhece algum espaço que poderia ser feita atividade física, mas que não 

é feita?  

- Onde seria (endereço e características: quadra, campo, ciclovia, gramado ...); 

- Por que acha que neste local não são praticadas atividades físicas? 

2.6.  Você reconhece algum espaço onde as pessoas preferem realizar as suas 

atividades físicas? E por que acha que isso ocorre? 

 

APÊNDICE B 
 

ROTEIRO DE ENTREVISTA PARA GERENTE DA CLÍNICA DA FAMÍLIA 
 

1. IDENTIFICAÇÃO 
1.1. FORMAÇÃO _________________________ . 

1.2. TEMPO DE ATUAÇÃO NA SAÚDE DA FAMÍLIA:  
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____ meses  1 ano 2 anos 3 anos 4 anos 5 anos ____ anos. 

1.3. TEMPO DE GESTÃO NA CLÍNICA ATUAL: 

____meses 1 ano 2 anos 3 anos 4 anos 5 anos ____ anos. 

2. CONSIDERANDO A ATIVIDADE FÍSICA- AF: 
2.1.  Saberia dizer se a atividade física é indicada ou estimulada? E como esse 

processo ocorre? 

- qual ou quais profissionais indicam a AF? 

- o usuário deve apresentar algum perfil? 

- a AF é indicada apontando o tipo de atividade, o local em que ocorre essa prática e 

sua periodicidade? 

2.2.  Você conhece os espaços públicos do seu território destinados para a prática 

de atividade física que são indicados aos pacientes? Como consegue essa 

informação? 

2.3. O que é mais indicado como atividade física? 

2.4.  Os espaços públicos são considerados no momento da indicação da AF? 

- por qual motivo? 

- qual espaço público? 

2.5.  Você reconhece algum espaço que poderia ser feita atividade física, mas que 

não é feita?  

- Onde seria (endereço e características: quadra, campo, ciclovia, gramado ...); 

- Por que acha que neste local não são praticadas atividades físicas? 

2.6.  Você reconhece algum espaço onde as pessoas preferem realizar as suas 

atividades físicas? E por que acha que isso ocorre? 

 
 
 

APÊNDICE C 
 

ROTEIRO DE ENTREVISTA PARA PROFISSIONAIS DA CLÍNICA DA FAMÍLIA 
 
1. IDENTIFICAÇÃO 
1.1. FORMAÇÃO _________________________ 

1.2. TEMPO DE ATUAÇÃO NA SAÚDE DA FAMÍLIA:  
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____ meses  1 ano 2 anos 3 anos 4 anos 5 anos ____ anos. 

1.3. TEMPO DE ATUAÇÃO NA CLÍNICA ATUAL: 

____meses 1 ano 2 anos 3 anos 4 anos 5 anos ____ anos. 

 
2.  CONSIDERANDO A ATIVIDADE FÍSICA- AF: 
2.1. Saberia dizer se a atividade física é indicada ou estimulada? E como esse 

processo ocorre? 

- qual ou quais profissionais indicam a AF? 

- o usuário deve apresentar algum perfil? 

- a AF é indicada apontando o tipo de atividade, o local em que ocorre essa prática e 

sua periodicidade? 

2.2.  Você conhece os espaços públicos do seu território destinados para a prática de 

atividade física que são indicados aos pacientes? Como consegue essa informação? 

2.3. O que é mais indicado como atividade física? 

2.4. Os espaços públicos são considerados no momento da indicação da AF? 

- por qual motivo? 

- qual espaço público? 

2.5. Você reconhece algum espaço que poderia ser feita atividade física, mas que 

não é feita?  

- Onde seria (endereço e características: quadra, campo, ciclovia, gramado ...); 

- Por que acha que neste local não são praticadas atividades físicas? 

2.6.  Você reconhece algum espaço onde as pessoas preferem realizar as suas 

atividades físicas? E por que acha que isso ocorre? 
 

 
APÊNDICE D 

 
ROTEIRO DE ENTREVISTA PARA USUÁRIOS 

 
1. IDENTIFICAÇÃO 
SEXO: (H) (M) 

IDADE: ___ 

DESDE QUANDO É ATENDIDO PELA NA CLÍNICA SAÚDE DA FAMÍLIA : 
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____ meses  1 ano 2 anos 3 anos 4 anos 5 anos ____ anos. 

 

2.  CONSIDERANDO A ATIVIDADE FÍSICA- AF: 
2.1. Saberia dizer se a atividade física é indicada ou estimulada? E como esse 

processo ocorre? 

- qual ou quais profissionais indicam a AF? 

- o usuário deve apresentar algum perfil? 

- a AF é indicada apontando o tipo de atividade, o local em que ocorre essa prática e 

sua periodicidade? 

2.2. Você conhece os espaços públicos de onde você mora que são destinados para 

a prática de atividade física que são indicados aos pacientes? Como consegue essa 

informação? 

2.3. O que é mais indicado como atividade física? 

2.4. Os espaços públicos são considerados no momento da indicação da AF? 

- por qual motivo? 

- qual espaço público? 

2.5 . Você reconhece algum espaço que poderia ser feita atividade física, mas que 

não é feita?  

- Onde seria (endereço e características: quadra, campo, ciclovia, gramado ...); 

- Por que acha que neste local não são praticadas atividades físicas? 

2.6. Você reconhece algum espaço onde as pessoas preferem realizar as suas 

atividades físicas? E por que acha que isso ocorre? 

 

 

 

FOLHETO MAFI 
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