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1. Objetivo 
 

Implantar um Projeto de Educação Permanente, como foco na promoção 

do aconselhamento em atividade física, na Unidade Básica de Saúde Rudge 

Ramos do Município de São Bernardo do Campo – SP. 

2. Contextualização 
 

2.1 Justificativa 
 

A Política Nacional de Educação Permanente em Saúde data de 2004 

(BRASIL, 2004). Ela prevê, entre outras ações: a identificação das 

necessidades de formação e o desenvolvimento dos trabalhadores da saúde, e 

construção de estratégias e processos que busquem qualificar tanto a atenção 

quanto a gestão; a proposição de políticas de formação orientadas pelas 

necessidades e princípios do Sistema Único de Saúde; e a articulação e 

estimulação da transformação das práticas de saúde e de educação em saúde 

no conjunto do SUS e das instituições de ensino (BRASIL, 2004).   

O Núcleo de Apoio à Saúde da Família (NASF) deve desenvolver junto 

as Estratégia de Saúde da Família (ESF) estão o suporte assistencial, com 

intervenções conjuntas diretamente aos usuários do SUS e técnico-

pedagógico, com ações voltadas para os profissionais das equipes de saúde, 

com caráter educativo (BRASIL, 2010).  

Dentre as ações, será destacada o Apoio Matricial, ferramenta 

responsável pelo caráter educativo junto às equipes e, portanto, há uma 

sinergia ao conceito de Educação Permanente em Saúde (BRASIL, 2010). 

  

2.2 Caracterização da Unidade Básica de Saúde Rudge Ramos.  
 

A cidade de SBC/SP tem uma população de aproximadamente 800 mil 

habitantes (PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO, 

2017). A rede de saúde púbica conta com 34 UBS, 9 Unidades de Pronto 
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Atendimento (UPA), três policlínicas de atenção especializada, alem de cinco 

Centros e Apoio Psicossocial (CAPS) e quatro hospitais públicos. A secretaria 

de saúde é organizada por nove territórios de saúde, cada território 

compreende uma UPA, de três a cinco UBS e demais serviços de base 

municipais de referência.   

A Unidade Básica de Saúde (UBS) Rudge Ramos, é localizada no 

território dois, que corresponde a mais três UBS e uma UPA, com uma 

população aproximada de 90 mil habitantes (PREFEITURA MUNICIPAL DE 

SÃO BERNARDO DO CAMPO, 2017).  

A UBS Rudge Ramos é referência para uma população de 35 mil 

habitantes (PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO, 

2017) e os moradores que são acompanhados pela Estratégia de Saúde da 

Família correspondem a aproximadamente 15 mil habitantes (levantamento 

realizado por meio das fichas de cadastro dos Agentes Comunitários de Saúde 

em julho de 2016).  

Esta UBS foi escolhida por conveniência, por ser o campo de trabalho 

da pesquisadora e um bairro antigo na cidade, conhecido por residirem muitos 

idosos. A população é caracterizada como classe média alta, que vem 

perdendo poder aquisitivo ao longo do tempo, assim, muitas pessoas migraram 

dos planos de saúde privados e se tornaram exclusivamente SUS.  

A população em geral possui casa própria, é aposentada, tem idosos 

acamados e restritos ao leito, muitos idosos são cuidadores de outros idosos, 

dentro da própria família ou como contratados.  

Na região, os equipamentos disponíveis à prática de atividade física 

contam com dois parques que são muito utilizados pela população para a 

prática de atividade física. A Praça dos Meninos e o Parque Salvador Arena, 

ambos possuem, uma pista de caminhada com 400 metros de distância e uma 

academia ao ar livre (AAL) com aparelhos, situados dentro da extensão dos 

parques. Nestas praças acontecem grupos de prática corporal, como Lian 

Gong, orientada por voluntários. Além disto, há um centro esportivo que 

oferece atividades gratuitas com supervisão de profissionais de educação física 

da Secretaria Municipal de Esportes e o projeto “de bem com a vida”, que é 
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desenvolvido dentro da UBS Rudge Ramos, uma parceria entre as secretarias 

municipais de saúde e esporte. 

Há também um clube particular, Meninos Futebol Clube, que pela 

parceria com a secretaria municipal de esportes oferece algumas atividades 

gratuitas supervisionadas. 

 

2.3  Identificação da demanda  
 

  A demanda foi identificada a partir da pesquisa desenvolvida, e não por 

decisão da equipe de saúde. A pesquisa que embasou a construção deste 

Produto Técnico se intitulou A ATIVIDADE FÍSICA EM USUÁRIOS ACIMA DE 60 

ANOS DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE: nível, prática e aconselhamento.  

Teve como objetivos Avaliar o nível e a prática de atividade física em usuários 

acima de 60 anos da UBS Rudge Ramos; Identificar os usuários que 

receberam de algum membro equipe de saúde aconselhamento para a prática 

de atividade física; Conhecer o motivo para a prática de atividade física dos 

usuários acima de 60 anos da UBS Rudge Ramos. 

            Na pesquisa, foi encontrado que o nível da atividade física da 

população estudada 48,9% foi maior do que a verificada na população idosa de 

forma geral (a pesquisa VIGITEL de 2016 (BRASIL, 2016) mostrou que apenas 

28,8% dos idosos brasileiros são ativos fisicamente). A atividade física de 

escolha dos idosos ativos da pesquisa foi à caminhada em parques e ruas, em 

detrimento a outras práticas, e isto foi relacionado à condição do bairro com 

espaços adequados as caminhadas. 

Foi identificado na pesquisa que 60,5% dos usuários da UBS foram 

aconselhados pela equipe de saúde a praticar atividade física. E a categoria 

profissional apontada pelos entrevistados como a que mais os incentivou foi à 

categoria médica em 64,5%. A pesquisa sugeriu o papel positivo do 

aconselhamento à prática de atividade física, pois no grupo ativo 67,4% foram 

aconselhados contra 53,6% do grupo insuficientemente ativo e/ou sedentário, e 

essa diferença encontrada entre os grupos foi significante. 
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Em relação ao motivo encontrado para a prática de atividade física, no 

grupo dos idosos ativos, 98,3% relataram que o principal motivo para sua 

prática é por preocupação com a saúde. 

Apesar dos resultados da pesquisa terem tido valores superiores aos 

encontrados na literatura em relação ao Nível de Atividade Física e 

aconselhamento oferecido pelos profissionais de saúde, estamos ainda aquém 

da expectativa da pesquisadora em que 100% dos idosos deveriam ser 

aconselhados a prática de atividade física. Dos idosos que responderam ao 

questionário, metade não atingiram as recomendações mínimas para que a 

prática de atividade física pudesse promover mudanças positivas na sua 

saúde. 

Com base nos dados apresentados acima é importante ampliar o 

aconselhamento em atividade física, ofertado pela equipe de saúde. E para 

subsidiar este aconselhamento pela equipe, identificamos os locais em que as 

atividades físicas podem ser desenvolvidas pelos usuários idosos e são 

oferecidas gratuitamente pelo bairro e UBS. Desenvolvemos como produto 

técnico um Projeto de Educação Permanente em Saúde, com foco na atividade 

física, e uma cartilha de orientações para os usuários idosos. 

O produto técnico apresenta oficinas sobre a importância da prática de 

atividade física para a população idosa, estratégias de aconselhamento e oferta 

aos profissionais de uma cartilha como recurso para auxiliar no 

aconselhamento aos idosos, com tópicos sobre a importância da atividade 

física para os idosos, as contraindicações e os locais e horários de prática com 

supervisão técnica na região. Este material deverá ser ofertado aos usuários 

em momentos de orientação sobre atividade física, seja em grupo, consultas 

individuais e visitas domiciliares. 
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3. O processo 
 

A proposta é um Projeto de Educação Permanente para UBS Rudge 

Ramos, elaborada de forma colaborativa e coletiva com a participação de todos 

os trabalhadores.  

A construção do projeto será realizada por meio de duas etapas: 

ETAPA OBJETIVO ATIVIDADES/ ESTRATÉGIAS 

ETAPA 1 

 

 Apresentar a pesquisa “A 

atividade física em usuários 

acima de 60 anos de uma 

Unidade Básica de Saúde: 

nível, prática e 

aconselhamento. 

 

 

 Todos os idosos que 

responderam aos questionários 

serão convidados para 

participarem da apresentação; 

 Em reunião geral, será 

apresentada à equipe de 

Saúde a pesquisa.  

ETAPA 2 

 Discutir sobre os resultados 

com a Equipe de Saúde da 

UBS Rudge Ramos.  

 Em reunião geral com a 

participação de todos da 

Equipe de Saúde; 

 Definir dias e horários das 

oficinas de Educação 

Permanente.  

ETAPA 3 

 Desenvolver as oficinas de 

Educação Permanente em 

Saúde com o tema Atividade 

Física.  

 As oficinas serão 

desenvolvidas em cada uma 

das três reuniões das equipes 

de Saúde da Família da UBS.  

 

As reuniões gerais da UBS Rudge Ramos será o principal local 

privilegiado para a apresentação da pesquisa e realização de pactos para a 

execução das oficinas de Educação Permanente.   
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4. O produto 
 

 Após o desenvolvimento das duas etapas citadas, de apresentação e de 

discussão da proposta, serão ofertadas as oficinas de Educação Permanente 

em Saúde com foco na atividade física para pessoas com mais de 60 anos. 

Serão realizadas duas oficinas iniciais, a cada 15 dias, para cada equipe de 

saúde, e uma terceira, após quatro meses, para avaliação dos resultados 

mesurados pelos indicadores que serão descritos posteriormente neste 

documento.  

 

4.1 Oficinas de Educação Permanente em Saúde 

Oficina 1:  

Tema: Promoção da Saúde e Atividade física.  

Objetivos: Discutir o conceito de atividade física como um dos fatores de 

promoção da saúde.  

Participantes: Equipes de saúde: médicos, enfermeiros, Auxiliares de 

enfermagem, agentes comunitários de saúde e profissionais do NASF.   

Duração: 1 hora. 

Espaço físico: Sala de reunião da UBS Rudge Ramos. 

Metodologia: Roda de conversa sobre o papel da atenção básica na rede de 

saúde, conceito de promoção da saúde e papel da atividade física, com a 

utilização metodologias ativas.  

Será deixado um questionamento para os profissionais refletirem e trazerem 

na próxima oficina: “quais as dificuldades que tenho em incentivar a prática de 

atividade física para pessoas com mais de 60 anos?”.    
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Oficina 2:  

Tema: O aconselhamento para a prática de atividade física para pessoas com 

mais de 60 anos.  

Objetivos: Discutir as dificuldades e estratégias de educação para adultos 
para a prática de atividade física. 

Participantes: Equipes de saúde: médicos, enfermeiros, Auxiliares de 

enfermagem, agentes comunitários de saúde e profissionais do NASF.   

Duração: 1 hora.  

Espaço físico: Sala de reunião da UBS Rudge Ramos. 

Metodologia: Roda de conversa sobre a questão da ultima oficina.  

Disparadores de discussão:  

 O aconselhamento para atividade física; 

 Elementos constituintes para um bom aconselhamento; 

 Necessidades particulares da população idosa para a prática de 

atividade física; 

 Apresentação e discussão sobre o recurso “GUIA DE ATIVIDADE 
FÍSICA PARA PESSOAS COM MAIS DE 60 ANOS - UBS RUDGE 
RAMOS”; 

 Apresentação e discussão sobre o indicador de saúde que será 
utilizado para avaliar os resultados desta oficina no cotidiano dos 
profissionais.  
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4.2 Cartilha de orientação sobre atividade física para a população idosa.   

 

 

Viviane Aparecida Iglecias Nogueira 

 

 

 

 

 

GUIA DE ATIVIDADE FÍSICA PARA PESSOAS 

COM MAIS DE 60 ANOS 

UBS RUDGE RAMOS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

São Bernardo do Campo 

2017 
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A atividade física é importante em todas as fases da vida, e 

para as pessoas com mais de 60 anos, podemos destacar:  

Benefícios 

 Aumento da capacidade pulmonar e da circulação sanguínea; 

 Aumento da força e massa muscular; 

 Melhor controle da glicemia; 

 Redução do peso corporal; 

 Melhor controle da pressão arterial de repouso; 

 Melhora do equilíbrio e da marcha; 

 Menor dependência para as atividades diárias; 

 Melhora da autoestima, autoconfiança e da qualidade de vida.  

Recomendações 

Desenvolver 150 minutos de atividade aeróbica de 

intensidade moderada durante a semana, ou pelo menos 75 

minutos de atividade aeróbia de intensidade vigorosa ao longo da 

semana, ou uma combinação equivalente entre atividade de 

intensidade moderada e vigorosa.  

Para monitorar o seu exercício, utilize a escala de Percepção 

Subjetiva de Esforço ao lado. Se você está iniciando sua atividade 

física, dê preferência para ficar entre 3 e 4 na tabela, 

correspondendo a atividade moderada. Já se você é um praticante 

de longa data, em alguns momentos, você pode realizar o exercício 

mais vigoroso, 5 e 7 na tabela.  

 

 

2
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Cuidados! 

 Se exercite apenas alimentado. O jejum na prática de 

atividade física pode provocar tonturas e desmaios; 

 Beba água antes, durante e depois da atividade física;  

 Dê preferência a roupas confortáveis; 

 Dê preferência a horários em que o sol não está tão forte; 

Evite atividades físicas entre as 11 e as 16h;  

 Se você é diabético, evite se exercitar com a glicemia menor 

do que 100 mg/dL e maior do que 250 mg/dL; 

 Se você é hipertenso, evite se exercitar com a pressão arterial 

acima de 140/90 mmHg.  

 Se sentir desconforto, dor no peito, falta de ar, dor intensa em 

ossos e músculos, PARE a atividade e procure atendimento 

médico.   

 

 

 

 

 

 

3

 
 

1 



11 
 

 
 

 

 
 

Atividades supervisionadas oferecidas no 
Bairro Rudge Ramos – São Bernardo do campo/SP. 

De bem com a vida. 

Atividade: Atividades Físicas, 

expressão corporal e 

socialização. 

Local: UBS Rudge Ramos. 

Data: todas as terças e quintas. 

Horário: 08 as 9h. 

Não é necessário fazer 

inscrição. 

Tai Chi Chuan 

Atividade: Prática da Medicina 

Tradicional Chinesa. 

Local: Praça dos Meninos. 

Data: todas as terças e quintas. 

Horário: 08 as 9h. 

Não é necessário fazer 

inscrição. 

Tai Chi Chuan 

Atividade: Prática da Medicina 

Tradicional Chinesa. 

Local: Parque Salvador Arena. 

Data: segundas e quartas. 

Horário: 08 as 9h. 

Não é necessário fazer 

inscrição. 

Ginástica 

Atividade: Atividade aeróbica e 

de fortalecimento. 

Local: Meninos Futebol Clube. 

Inscrição: Início de cada 

semestre.  

 

 
 Locais adequados disponíveis para a prática de atividade física no 

Bairro Rudge Ramos São Bernardo do campo/SP. 
 Praça dos Meninos – Avenida Caminho do Mar.                       Pista 

de caminhada de 400 m com terreno plano e Academia ao Ar Livre 

(AAL).  

 Parque Salvador Arena – Avenida Caminho do Mar, 2980.       Pista 

de caminhada de 400 m, com algumas subidas e descidas e Academia 

ao Ar Livre (AAL).  

 

 
 

 

 

 
 

4
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5. Avaliação 
 

Ao final de todos os encontros será utilizado o seguinte formulário de 

avaliação, que deverá ser preenchido por todos os participantes, sem 

necessidade de identificação.  

 

FORMULÁRIO DE AVALIAÇÃO 

 Projeto de Educação Permanente em Saúde - UBS Rudge Ramos.  

SUA OPINIÃO É MUITO IMPORTANTE PARA A MELHORIA DOS ENCONTROS DE 
EDUCAÇÃO PERMANENTE 

Coloque um “X” na opção que melhor representa a sua satisfação com relação a este 
encontro.   

Item MUITO 
BOM 

BOM REGULAR RUIM 

O que você achou do tema 

abordado? 

    

A oficina atendeu suas 

expectativas? 

    

O que você achou das dinâmicas 

utilizadas? 

    

A duração do encontro foi 

satisfatória? 

    

Você gostaria de ter mais 

encontros similares a este? 

    

Quais outros temas, com relação 

a atividade física, você gostaria 

que fossem abordados? 

    

Comentários 
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Para avaliação da implantação do projeto, foi criado um indicador de 

saúde, sensível ao tema atividade física.  

Para avaliar o resultado do tema “atividade física e pessoas com mais de 

60 anos”, o indicador utilizado será:  

 

Indicador “aconselhamento para a prática de atividade física”: 

 

Número de vezes que o profissional aconselhou para a prática de AF. 

Número de atendimentos a pessoas com mais de 60 anos na UBS.  

 

Para computar dos dados deste indicador, será implantada uma planilha 

para todos os profissionais durante uma semana após a primeira oficina, 

durante uma semana após a segunda oficina e depois de quatro meses após a 

primeira oficina. Será discutido com a gestão local a possibilidade de algum 

profissional preencher a planilha ao final dos atendimentos, que não o 

profissional executor do atendimento, para maior confiança nas informações da 

planilha. Os resultados da primeira semana de coleta do indicador também 

será utilizado na discussão da segunda oficina.    

 

 

Data 

 

Profissional 

 

Paciente 

Aconselhamento 

para a prática de 

atividade física.  

Explicação e entrega da 

cartilha de orientações sobre 

atividade física.   

     

 

O resultado será discutido com as equipes e novas necessidades de 

discussões serão apontadas ou melhoria da cartilha ou das atividades 

existentes poderão ser propostas.  
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