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RESUMO

        Expondo a magnitude dos problemas ocasionados pelas Doenças 
Crônicas Não Transmissíveis (DCNT), o presente trabalho resgata a 
historicidade da saúde pública brasileira, passando pela implementação do 
SUS chegando até os dias atuais. Com uma visão de um ex bolsista 
PRÓ/PET-Saúde o trabalho busca fomentar a importância da atuação do 
profissional de Educação Física na saúde pública brasileira, identificando 
seus benefícios para população e estado. Utilizando o trabalho  “Aprendendo 
a cuidar de nós”, números são expostos para refletir e obter um olhar crítico 
para ausência do profissional de educação física no Sistema Único de Saúde 
e consequentemente suas falhas.
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ABSTRACT

    Exposing the magnitude of the problems occasioned by Chronic 
Noncommunicable Diseases (NCDs), this study rescues the historicity of 
Brazilian Public Health passing through the implementation of SUS (Unified 
Health System) and coming tô these days. With the vision of a  PRO/PET-
Health intern, the study aims to promote the significance of the Physical 
Education professional acting in Brazilian Public Health, identifying the 
benefits for the people and for the state. Basing on the “Aprendendo a cuidar 
de nós” study, numbers are exposes to reflect and get a critical view to the 
absence of the physical education professional in the National Health System 
and the consequently  flaws.

Keywords: magnitude, Chronic Noncommunicable Diseases, SUS, PRO/PET-
Health, Physical Education.
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I - Introdução

          O trabalho de conclusão de curso de Licenciatura em Educação Física 
da Universidade Federal Fluminense aborda a importância do profissional de 
educação física na área de saúde atuando com os indivíduos portadores de 
Doenças Crônicas Não Transmissíveis (DCNT) e no setor público de saúde, 
focando nas DCNT Diabetes Mellitus e Hipertensão Arterial.
          O presente trabalho inicia apresentando números e a magnitude do 
problema que as Doenças Crônicas Não Transmissíveis gera para população 
mundial com um olhar mais específico para população nacional, entendo os 
motivos do crescimento, os principais fatores, como e porque o profissional 
de Educação Física deve atuar nos indivíduos diabéticos e hipertensos, 
devendo estar presente no setor público de saúde, sendo assim quais seriam 
os benefícios.
          Ao entrar no tema saúde pública, para melhor entendimento o trabalho 
resgata a história da saúde pública brasileira, ultrapassando todos os seus 
estágios e crescimento ao longo do período até chegar ao Sistema Único de 
Saúde, observando gastos, estratégias, diretrizes básicas com um olhar 
crítico ao sistema.
          Concluindo, é aprofundado sobre a atuação do educador físico nos 
indivíduos com Doenças Crônicas Não Trasmissíveis (Diabetes e 
Hipertensão), seus benefícios a saúde e prevenção, estimulando a novos 
hábitos, defendendo um processo contínuo para a promoção à saúde com a 
integração do profissional de Educação Física na rede pública de saúde, 
incluindo comparativos a redução de gastos do Sistema Único de Saúde com 
a intervenção do educador físico. 
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II - Diabetes e Hipertensão - Doenças Cronicas Não Trasmissíveis e sua 
magnitude 

    Atualmente as Doenças Crônicas Não Transmissíveis (DCNT) estão no 
topo no índice de mortalidade e incapacidade prematura no Brasil, 
constituindo um enorme problema para saúde pública do país. As DCNT 
geralmente são desenvolvidas lentamente, podendo classificar seus fatores 
de risco em Fatores Não Modificáveis;  herança genética, idade, sexo e 
Fatores Modificáveis; inatividade física, alimentação inadequada, tabagismo, 
consumo de álcool e outras drogas. Atuar sobre esses fatores são essenciais 
para a prevenção, para evitar complicações, para oferecer melhorias na 
qualidade de vida do paciente e evitar mortes prematuras. Devemos obter 
um olhar crítico da situação, entendendo que não é um problema apenas do 
indivíduo, não culpabilizando o portador de DCNT apenas, mas sim o sistema 
como um todo, na ausência de informações e conscientização, passando 
pela atual escolarização precária do país, pelas condições do sistema de 
saúde, sendo assim, relacionando ao caráter social e econômico.
     Nesse trabalho, as Doenças Crônicas Não Transmissíveis (DCNT) 
Diabetes Mellitus e Hipertensão Arterial, que são duas das principais DCNT, 
estarão em foco, devido a importância da atuação do profissional de 
Educação Física com os portadores, auxiliando na melhora do quadro clínico 
através de atividades físicas,  na qualidade de vida e consequentemente na 
redução dos gastos públicos. Sendo assim, é necessário aprofundar o 
entendimento do Diabetes e Hipertensão.
     Existem dois tipos de Diabetes, chamados de tipo I e tipo II. Os indivíduos 
com Diabetes Tipo I apresentam a doença antes dos trinta anos, sendo uma 
doença relacionada a predisposição genética, existindo uma deficiência no 
pâncreas oriundo de um defeito no sistema imunológico com a produção de 
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insulina ineficiente, devido a células sofrerem de destruição autoimune, 
incapacitando exercer de forma adequada seus efeitos, elevando o aumento 
de glicose (açúcar) no sangue não suprindo a demanda para as 
necessidades do organismo. A insulina promove a redução da glicemia 
(quantidade de glicose no sangue) permitindo que o açúcar presente no 
sangue possa penetrar para dentro das células, atuando como a principal 
fonte de energia, sendo assim, havendo a falta da insulina ou a incapacidade 
de produção desse hormônio, haverá um aumento de glicose no sangue. 
Como cita COTRAN; KUMMER; ROBBINS, 1994, 

no diabetes tipo 1, há uma incapacidade em produzir insulina porque as células beta pancreáticas foram destruídas por um processo auto-imune. Neste caso, as células do pâncreas que normalmente produzem insulina são destruídas e, quando pouca ou nenhuma insulina vem do pâncreas, o corpo não consegue absorver a glicose do sangue e as células ficam sem insulina. 

A Diabetes Tipo II é responsável por 90% dos casos dos portadores de 
Diabetes, atingindo em suma maioria indivíduos com mais de quarenta anos, 
porém atualmente é cada vez mais frequente em jovens devido aos maus 
hábitos,  principalmente pela deficiência na alimentação e o sedentarismo. 
Na Diabetes Tipo II o nível elevado de açúcar no sangue frequentemente 
ocasiona um baixa produção de insulina, não suprindo as demandas 
necessárias para a produção de energia gerando um aumento no nível de 
glicose sanguínea, ou uma resistência a insulina, o pâncreas produz insulina 
normalmente porém a glicose não é transportada pela insulina para o interior 
das células, portanto não havendo a metabolização da glicose no sangue 
para as células. Sendo assim, a atividade física tem papel importante e 
necessário para os pacientes diabéticos atuando na redução do nível da 
glicemia, sendo essencial para a utilização da glicose não metabolizada no 
sangue como fonte de energia. Como cita COTRAN; KUMAR; COLLINS, 
2000, 

diabetes tipo 2 é causado pela redução da sensibilidade dos tecidos-alvo ao efeito da insulina. Essa sensibilidade diminuída à insulina é frequentemente descrita como resistência à insulina. Para superar a resistência à insulina e evitar o acúmulo de glicose no sangue, deve haver um aumento na quantidade de insulina secretada.” 
10



      
A Hipertensão é uma doença que alcança todas as faixas etárias, com 

relação direta aos hábitos alimentares, estilo de vida e histórico familiar. O 
portador de hipertensão arterial apresenta pressão alta caracterizado pela 
pressão do sangue para se movimentar nas artérias, devido a rigidez das 
paredes arteriais associados a alterações matabolicas. Como reforça 
BRUNTON, et al., 2007

A Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS) apresenta-se de forma crescente ao longo das últimas décadas, especialmente no período recente referente às mudanças de hábito e comportamento da população mundial. O mundo globalizado exige dedicação às atividades profissionais em detrimento da qualidade de vida, resultando em diversas enfermidades dentre as quais a HAS é a mais frequente em diversos setores sociais. Entre os fatores desencadeantes da hipertensão destacam-se o tabagismo, o alcoolismo, o diabetes, o sedentarismo e a elevação das lipoproteínas de baixa densidade. A coexistência desses fatores desencadeia o aumento da pressão arterial e como consequência o alto risco da morbimortalidade.

       Alguns dados auxiliam na análise e no melhor entendimento das 
Doenças Crônicas Não Transmissíveis (DCNT), em 2008 foram registradas 
em torno de 57 milhões de mortes no mundo, sendo 63% (36 milhões) 
causadas pelas DCNT, desse montante, a maior parte indo a óbito em países 
de baixa e média renda, algo em torno de 80%, contendo um número 
relevante de mortes em pessoas com menos de 60 anos. Esses dados 
evidenciam a magnitude do problema com números expressivos de mortes, 
podendo relacionar com os países de baixa, média renda e sua 
infraestrutura, também observando que as DCNT atinge todas as idades, não 
sendo e exclusividade da população idosa.
         Prosseguindo com os números, em 2000 nas Américas do Sul, Central 
e Norte identificaram aproximadamente 35 milhões de indivíduos diabéticos 
com a projeção de 64 milhões para o ano de 2025, tendo um aumento em 
todas as faixas etárias nos países em desenvolvimento, chamando atenção 
para duplicação dos portadores de diabetes na camada jovem da população. 
Nos países desenvolvidos o aumento será direcionado à população idosa 
devido a expectativa de vida e populacional crescente nesses países.
          Pensando no Brasil, estima-se que em 2030 haverá cerca de 11, 3 
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milhões de pessoas diabéticas (Wild e colaboradores, 2004) alcançando o 
sexto lugar na classificação mundial. No Brasil o número de mortes oriundo 
das Doenças Crônicas Não Trasmissíveis chega a 72%, sendo o maior 
problema da saúde pública nacional, abrangendo principalmente a população 
pobre e os grupos de vulnerabilidade. Esses são construídos ao longo do 
tempo, números de 1974/1975 da ENDEF (Estudo Nacional de Despesa 
Familiar), apontam apenas 11% dos homens e 19% das mulheres com 
sobrepeso na região Nordeste e 20% dos homens e 29% das mulheres na 
região Sudeste, essa diferença pode ser explicada economicamente e 
historicamente, já no século XXI o número de sobrepeso atinge 38,5% dos 
homens e 39% nas mulheres observando um aumento significativo. Essas 
referências seguem uma tendência da população ocidental, onde a 
alimentação  é cada vez pior e em maior quantidade e as atividades físicas 
cada vez mais escassas, costumes, em grande parcela, proveniente dos 
avanços tecnológicos, gerando mais consumo do que gasto calórico 
(superávit) favorecendo a manifestação desses fatores de sobrepeso, 
principalmente nos indivíduos predispostos geneticamente, tornando um 
enorme ameaça a grande parte da população do país, sendo possível 
observar a amplitude do problema, abrangendo grande parte da população 
mundial. Sendo assim, a ausência de atividade física aliado e a má 
alimentação são os principais fatores para o sobrepeso/obesidade, 
culminando com o aumento da diabetes e hipertensão arterial e suas 
consequências.
        Em 2001, a hipertensão arterial causou cerca de 7,6 milhões de mortes 
no mundo devido o aumento da pressão arterial (PA), atingindo 
principalmente a camada idosa e a maioria nos países de baixo e médio 
desenvolvimento econômico, sendo um dos principais fatores de risco 
modificáveis com baixas taxas de controle e um dos principais problemas de 
saúde pública mundial e também nacional, observando então a necessidade 
da atuação da saúde pública e consequentemente do profissional de 
Educação Física nos fatores de risco modificáveis e consequentemente nas 
baixas taxas de controle.
          Considerando o crescimento da Hipertensão Arterial, no Brasil o 
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crescimento nos últimos 25 anos foi acima de 30%, pensando em números 
mundiais, através de um estudo envolvendo 35 países entre os anos de 2003 
e 2008, concluiu que 37,8 da população masculina e 32,1 da população 
feminina são hipertensos, podendo  admitir que no período de 1980 a 2008 o 
crescimento da população hipertensa foi de aproximadamente de 1,4 milhão, 
projetando para 2025 1,56 bilhão de indivíduos hipertensos em todo mundo.
          Observando esses dados e percebendo os riscos e problemas que as 
Doenças Crônicas Não Transmissíveis oferecem a população brasileira e 
mundial, podemos refletir sobre os métodos de controle utilizados pelo SUS, 
os gastos do SUS com as DCNT e quais trabalhos preventivos são utilizados 
nessa área. 
     Abaixo a tabela da estimativa de gastos do SUS com DCNT em 2002, 
retirada do Sistema de Informações hospitalares – SIH – SUS / MS e 
Sistema de Informações Ambulatoriais – SIA – SUS / MS:

Estimativas de gastos do SUS com DCNT – 2002

Gastos SUS   R$   % R$/habitantes 
Estimativas Gastos 
Amubulatoriais

3.824.175.399,40 35,0 22,2

Gastos Internações 3.738.515.448,923 34,2 21,7
Total Gastos DCNT 7.562.690.848,32 69,1 44,0
Total de Gastos 
Ambulatoriais e 
Hospitalares

10.938.741.553,89 100,0 63,6

  A partir do gráfico, mesmo não sendo uma pesquisa recente é possível 
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refletir sobre os números apresentados e sua magnitude, na somatória dos 
gastos ambulatoriais e os gastos com as internações, concluímos que o 
gasto médio com cada portador de DCNT fica aproximadamente em 44 reais 
e o gasto total dos gastos ambulatoriais e Hospitalares em 63,6 reais, 
portanto o gasto com as DCNT representam quase 70% do gasto total do 
Sistema Único de Saúde nesses fatores.

III - Saúde pública brasileira/Sistema Único de Saúde (SUS)

     Para obter um melhor entendimento da relação Sistema Único de Saúde 
(SUS) e Doenças Crônicas Não Transmissíveis (DCNT), observando as 
dificuldades, estratégias e gastos destinados a essa área, devemos enxergar 
a história e evolução da saúde pública durante os anos até o momento com a 
criação do sistema atual.
     Na primeira república se estruturou o discurso dominante na política de 
saúde e as políticas de urbanização e habitação. Consolidou-se uma 
estrutura administrativa de saúde centralista, ligada ao corpo médico 
proveniente da oligarquia, com estilo repressivo de intervenção médica, 
demonstrando o perfil autoritário, porém, este decresceu ao longo do tempo.
     Durante o período populista houve criação de institutos de seguridade 
social. Tais institutos foram criados por Getúlio Vargas, favorecendo os 
trabalhadores urbanos, sendo caracterizados pela implantação dos 
programas e serviços de auxílios e de atenção médica. Sendo assim, a 
saúde dividida em duas partes, saúde pública (campanhista) com 
autoritarismo corporativo, centralismo e verticalismo e previdência social 
(modelo curativista) com clientismo, populismo, paternalismo incluindo 
atenção médica que perpetuou cerca de 50 anos.
         A saúde pública no Brasil naquele momento não era para todos, 
funcionava através do Sistema de Seguro Social, onde quem contribuía para 
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previdência social tinha direito a saúde pública, outra parcela da população 
que obtinha condições econômicas utilizavam os meios de serviço privado de 
saúde e com isso, outra grande parcela da população que não estava 
inserida nas situações anteriores não tinha direito a nada.
     Enquanto o desenvolvimento econômico estava em ascensão, a saúde 
pública estava em declínio, com isso foram criados mais programas e 
serviços de saúde dando atenção médica individual para suprir, já que no 
serviço de saúde predominava a burocracia, aumentando a dicotomia entre 
saúde pública e atenção médica de saúde. Problemas estruturais com 
condições inadequadas eram cada vez mais perceptíveis, o que gerou um 
impasse nas políticas públicas para obter uma solução, devido ao conjunto 
das políticas sociais e ordens institucionais. Para solucionar esse impasse 
estrutural foi proposto pelo grande movimento social (liderado e conduzido 
pela elite progressista) nos anos 60, a “reforma de base”, imediata com uma 
reforma sanitária consistente e consequente. A reação política das forças 
sociais conservadores desencadeou o golpe militar de 1964. 
     Com o militarismo houve a reorientação institucional na administração 
estatal incluindo o setor de saúde, com uma nova e perversa política de 
saúde centralizando e concentrando o poder durante o período do “milagre 
brasileiro”, aliando o campanhismo e curativismo em uma estratégia de 
medicalização social. 
     O período militarista ficou caracterizado como o declínio de saúde pública, 
pois houve uma mudança no modelo implementado não dando assistência e 
recursos necessários à saúde. A mesma passou então a ser vista como um 
bem de consumo, gerando a construção ou reforma de inúmeras clínicas e 
hospitais privados. Para suprir as necessidades do atendimento público inicia 
a compra de serviços privados da área de saúde instalando uma crise 
financeira. Como efeito, emergiu uma grande insatisfação popular em 
relação à política de saúde da ditadura.
      Para melhor entendimento em ordem cronológica até o período da 
ditadura os modelos de assistências:

1923 – Caixas de Aposentadoria e Pensões (CAPs) – Instituição relacionada 
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as empresas onde só quem tinha direito a saúde eram os contribuintes que 
trabalhavam nessas empresas. “Socorros médicos em caso de doença ou 
em pessoa de sua família, desde que estivesse sob o mesmo teto e sob a 
mesma economia; Medicamentos obtidos por preço especial determinado 
pelo Conselho de Administração (Art.9).” (Lei Eloy Chaves (lei nº. 4.682/23). 

1930 – Instituto de Aposentadoria e Pensões (IAPs)  - Passou a ser por 
categorias profissionais (eram oito institutos/categorias) e não por empresas, 
ampliando o número de trabalhadores (com carteira assinada) com esse 
direito.

1966 – Instituto Nacional de Previdência Social (INPS) – Deu origem a partir 
da unificação dos oito institutos, extinguindo o IAP e iniciando o INPS. Os 
trabalhadores eram descontados diretamente do salário e havia intervenção 
do Estado na compra de serviços para a saúde pública.

1970 – Instituto Nacional de Assistência Médica da Previdência Social 
(INAMPS) -  Ocorreu uma divisão e o INAMPS ficou responsável somente 
pela assistência médica e o INPS responsável pelos benefícios, como: 
aposentadoria, pensões, auxílios... portanto, havendo essa divisão. O Estado 
permanece comprando serviços privados como: exames, vagas, consultas, 
médicos, para o atendimento público.
     

Em 1986 na Oitava Conferência Nacional de Saúde definiu a saúde 
como direito do cidadão e dever do estado e então 1988 a Constituição 
Federal através da Lei Orgânica de Saúde artigo 166 a 200 acontece a 
criação e a implementação de um sistema único e universal, o Sistema Único 
de Saúde (SUS).  Com o modelo SUS o sistema passa ter um olhar a saúde 
de forma ampliada, entendendo a saúde como direito de todos, sendo 
condição de cidadania, atuando na prevenção, com o pensamento de 
equidade, descentralizando o poder para oferecer mais autonomia as regiões 
e suas patologias, com um modelo mais justo e igualitário, deixando para 
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atrás o modelo falho e desigual de Assistência Médica Previdenciária através 
do Seguro Social.
     Princípios que regem o SUS - Princípios éticos/doutrinários 
(Art.196/CF/88):

• Integralidade: considerar a pessoa como um todo, atendendo a todas 
as suas necessidades.
• Equidade: tratar de forma diferenciada os desiguais, oferecendo 
mais a quem precisa mais, com objetivo de reduzir as desigualdades.
• Universalidade: garantir atenção à saúde a todo e qualquer cidadão 
independente de contribuição.
Princípios que regem a organização do SUS (Art.198/CF/88):
• Regionalização e Hierarquização - Serviços organizados em níveis 
de complexidade crescente.
• Descentralização - Distribuição das responsabilidades quanto às 
ações de saúde entre os vários níveis de governo (Federal, Estadual e 
Municipal).
• Atendimento integral - visão bio-psico-social do homem.
• Controle social - Garantia constitucional de que a população, por 
meio de suas entidades representativas, participará no processo de 
formulações das políticas públicas e do controle de sua execução.

     Antes com um pensamento centralizado, do macro para micro, o SUS 
implementou um sistema de rede integrada de atenção a saúde, do micro 
para o macro, descentralizando o poder. Seguindo essa estratégia o sistema 
foi divido e atenção primária, secundária e terciária, com nível de 
abrangência do território aumentando de acordo com o nível de atenção. A 
atenção primária funciona através das unidades básicas de saúde, 
atendendo a comunidade de abrangência em busca da promoção da saúde, 
assistência integral, prevenção de doenças, diagnósticos e reabilitação. Para 
as atividades não oferecidas na atenção primária e problemas de maiores 
complexidades, o paciente é encaminhado para atenção secundária, 
envolvendo uma rede especializada para atender serviços mais complexos 
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com uso de recursos tecnológicos mais avançados. O mesmo acontece para 
a atenção terciária, com o encaminhamento da atenção secundária para 
antedimento de maiores níveis de complexidades, atuando com serviços 
ambulatoriais e hospitalar.  Vale ressaltar a existência de grupos de encontro 
na rede, que são desenvolvidos por uma equipe multiprofissional, 
aproximando paciente/profissional da saúde, oportunizando ao agente um 
olhar mais próximo e diferenciado, havendo acompanhamento do paciente e 
suas especificidades.

As Redes de Atenção à Saúde (RAS) são arranjos organizativos de ações e serviços de saúde, de diferentes densidades tecnológicas que, integradas por meio de sistemas de apoio técnico, logístico e de gestão, buscam garantir a integralidade do cuidado” (Ministério da Saúde, 2010 – portaria nº 4.279, de 30/12/2010).

IV – Diabetes Mellitus e Hipertensão Arterial x Educação Física –
“Aprendendo a cuidar de nos ”

     Refletindo na sociedade atual mundial e mais especificamente brasileira, 
os hábitos populacionais foram modificando com anos devido os avanços 
tecnológicos, estruturais, urbanista e a busca excessiva por capital, fatores 
presentes no capitalismo. A relação capitalismo e Doenças Crônicas Não 
Transmissíveis, em foco a Hipertensão e Diabetes que são o tema alvo 
desse trabalho, consiste na visão de espaço e capital, tempo e dinheiro. A 
população perdeu seus espaços de entretenimento, como praças, campos, 
quadras e meio rural, sendo preteridos por cinemas, shoppings, parques que 
movimentam capital e geram lucro. Os campos, quadras públicas, pistas e 
ambientes rurais foram substituídos por ruas, carros, fábricas, prédios 
comerciais, apartamentos, mercados, lojas, ou seja, estabelecimentos com o 
intuito de gerar lucro, com alto poder de produção e venda.
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     A maior parte da população do Brasil ao longo dos anos vem sendo 
submetida a excessivas cargas de trabalho, com maiores dificuldades de 
acesso e locomoção, havendo exploração da classe trabalhadora visando 
produção em larga escala e consequentemente maior renda, não existindo 
respaldo político através de medidas públicas para reverter esses fatores e 
proporcionar espaços livres para população brasileira. 
     As consequências desses fatores resultam na diminuição da prática de 
atividade física ou a inatividade física, a classe explorada tem menos tempo 
ócio, existindo relação direta há uma alimentação inadequada, aumentando o 
maior consumo de “fast foods” com intuito de gastar menos tempo com a 
alimentação e sendo mais rentável financeiramente. Os espaços antes 
utilizados para o desenvolvimento de exercícios físicos não existem mais ou 
estão escassos, sendo cada vez mais longe, limitando os espaços para a 
prática de atividade física a locais consumíveis através do capital, como 
academias e clubes, dificultando e não possibilitando a toda população a 
prática de exercício físico. Esses fatores atingem a camada jovem da 
população, que estão cada vez mais ligadas a tecnologia e seus avanços, 
devido à ausência de espaços de interação para realização de jogos e 
brincadeiras, consequentemente atividade física, restringindo apenas a 
prédios e escolas, como consequência o desenvolvimento de hábitos 
sedentários, sendo assim, relacionado diretamente ao aumento nos índices 
de doenças cronicas na população mais jovem e sua inatividade física. Esses 
fatores são preponderantes para o desenvolvimento excessivo de Doenças 
Crônicas Não Transmissíveis; Diabetes e Hipertensão da população.
     Entendendo os principais fatores para o desenvolvimento do quadro atual 
de portadores de Doenças Crônicas Não Transmissíveis, devemos refletir 
sobre os benefícios que o professor de Educação Física pode proporcionar 
através da sua aula, a sua importância, as vantagens da prática de atividade 
física, o papel preventivo a população, os fatores emocionais e aceitação.
     A prática de atividade física atua diretamente no combate ao 
sedentarismo, a obesidade e seus problemas correlacionados, que estão 
diretamente ligados ao surgimento das Doenças Crônicas Não 
Transmissíveis. O exercício físico promove maior gasto calórico e aumento 
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do metabolismo basal, promovendo adaptações ao organismo e diminuição 
da resistência periférica vascular, contribuindo para maior transporte e 
consumo de oxigênio e insulina, diminuindo os níveis de glicose e 
proporcionando a redução de peso. Portanto, a prática de atividade física 
reduz os riscos de desenvolver Diabetes e Hipertensão, aos portadores 
proporciona melhoria no quadro clínico e intervenção no consumo de 
medicamentos, minimizando os índices de mortalidade da população de uma 
forma geral. 

Existe uma associação entre as mudanças nos hábitos de atividade 
física e o risco de mortalidade, onde indivíduos que adotaram uma 
atividade física moderadamente vigorosa (intensidade > 4,5 MET's) 
em comparação com aqueles que nunca participaram deste tipo de 
atividade, demonstrando um risco de 41% menor de morte por 
DCNT, e o aumento no despendido total de energia superior a 1500 
Kcal/semana durante as horas de lazer; promoveu uma redução de 
28% no risco de mortalidade por todas as causas” (ACSM, 2003.)

    
Refletindo sobre os benefícios citados anteriormente, devemos pensar 

como consequência a melhoria na qualidade de vida proporcionada pelo 
educador físico através da prática das atividades físicas e questionar a falta 
inclusão do profissional de Educação Física no Sistema Único de Saúde. O 
retorno positivo abrange todas as áreas, com a redução de gastos do 
governo, observando que a prevenção é mais rentável que a remediação, a 
minimização do consumo de remédios aos portadores e aos pacientes a 
melhoria no quadro clínico e em sua qualidade de vida. Através da atuação 
no PRO PET/Saúde que viabilizou a produção do projeto “Aprendendo a 
cuidar de nós” (ALCANTARA, L., GONÇALVES, A. B., STEIN, M. C.) 
realizado na Policlínica Regional Doutor Guilherme Taylor March podemos 
obter um olhar crítico a importância do profissional de Educação Física e o 
retorno dos pacientes a sua atuação no Sistema Público de Saúde. 
     O projeto “Aprendendo a cuidar de Nós” ocorreu no dia vinte de novembro 
do ano de dois mil e treze as nove horas na Policlínica Regional Doutor 
Guilherme Taylor March Localizada no bairro do Fonseca, com 
aproximadamente 42 mil pacientes cadastrados, sendo responsável pelos 
bairros do Fonseca, Caramujo e Cubango, sendo os PMFs Caramujo, 
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Jonatas Botelho e Bernardino e Viçoso Jardim adstritos ao território. Dentre 
os pacientes cadastrados, o índice de Idosos e de Hipertensos e Diabéticos é 
expressivo, o que demanda ações para essa faixa de usuários. O projeto 
contou com a participação de um grupo multiprofissional onde atuaram 
bolsistas do PRO PET/Saúde, médicos, enfermeiros, o corpo da 
administração da Policlínica e seus profissionais de serviços gerais. 
“Aprendendo a cuidar de nos” contou com trinta e seis pessoas presentes e 
um retorno muito positivo.

Participaram do evento 36 pessoas com idades entre 34 e 78 anos, 
sendo 30 do sexo feminino e 6 do sexo masculino. 

Do total de participantes do evento, 72% participam do grupo de 
hipertensão e diabetes.

Avaliação do evento

Das 36 pessoas, 21 (58%) participaram de uma avaliação sobre o 
evento:
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Ao responderem se gostaram ou não do evento, muitos após 
responderem “Sim” colocaram observações como “muito”, “ótimo” e 
“adorei”.
Também enfatizaram a importância do evento na pergunta 2: “amei”, 

“muito, muito”.
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Dos 14 participantes que sugeriram a continuidade da atividade física, 
4 enfatizaram que seria interessante ter periodicidade semanal. Importante 
observar que essa manifestação partiu dos participantes.

V – Considerações finais

Com o desenvolvimento do trabalho, evidenciou a magnitude do 
problema das Doenças Crônicas Não Transmissíveis como um fator de 
atenção mundial. Com o foco no Brasil e nas doenças crônicas Diabetes e 
Hipertensão concluímos a importância do profissional de Educação Física na 
área da saúde e a interseção direta nas doenças crônicas, sendo vantajoso 
para o paciente e o estado.

O avanço da saúde no Brasil através do Sistema Único de Saúde e 
suas ideias é perceptível, porém falhas no sistema são notórias, o SUS 

23



infelizmente prioriza a atenção as condições agudas não atuando de forma 
efetiva na prevenção, dificultando o controle de doenças crônicas. A ausência 
do profissional de Educação Física na rede é para ser refletida de forma 
crítica. O trabalho multiprofissional e preventivo é o avanço para a saúde 
pública brasileira, os grupos de cuidados existentes nas Policlínicas são 
essenciais para o acompanhamento de perto do paciente com o 
entendimento de suas especificidades, estreitando a relação 
paciente/profissional e a atuação do educador físico sendo parte fundamental 
desse trabalho em conjunto para a promoção e prevenção de doenças, como 
também para a melhoria do quadro clínico.

Observando o trabalho “Aprendendo a cuidar de nós” é notável a 
aceitação e o retorno positivo das atividades físicas para o paciente, sendo 
também estimulante e benéfico em diversos fatores, inclusive aos que 
extrapolam a atuação do educador físico. É possível observar o número 
reduzido de pacientes participantes que não estão incluídos em nenhum 
grupo de risco, portanto a falta de conscientização para um trabalho 
preventivo. É possível observar ainda a ideia errada de sexo “forte” com a 
pouca presença masculina no evento. Para finalizar, é necessário um 
trabalho estruturado e multidisciplinar para conscientização da população 
para importância do contato com o profissional da saúde, e portanto na 
prevenção de doenças e  na educação para saúde.
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