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INtRODUÇÃO

O Brasil, desde a sua colonização, passou por 
mudanças sociais, políticas e econômicas que influen-
ciaram diretamente a organização e o funcionamento 
de seu sistema de saúde. Neste percurso, destacam-se 
algumas iniciativas, como por exemplo, a criação das 
Casas de Misericórdia, no século XVI; a Reforma das 
Vacinas, em 1904; a criação do Ministério da Saúde, em 
1953; a instituição do Sistema Único de Saúde (SUS), em 
1988 (PAIM et al., 2011).

Com a instituição do SUS, em 1988 (BRASIL, 
1988), o sistema de saúde passou a primar pela univer-
salidade (direito de todos à saúde e dever do Estado a 
sua oferta); equidade (diminuição das disparidades so-
ciais e regionais); integralidade (a saúde é vista confor-
me a necessidade de cada pessoa) (BRASIL, 2000). Para 
garantir esses princípios, em especial o da integralida-
de, a atenção à saúde foi dividida, no SUS, em níveis de 
hierarquização: atenção básica (ou atenção primária), 
atenção de média complexidade (ou atenção secundá-
ria) e atenção de alta complexidade (ou atenção terciá-
ria) (BRASIL, 2009; FONSECA et al., 2012a).
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Esta última, foco desse capítulo, corresponde aos 
procedimentos de alta tecnologia e alto custo que são ofer-
tados por serviços qualificados de saúde, por exemplo, os 
hospitais e os centros de assistência ao portador de doença 
renal crônica, ao portador de câncer, àqueles com neces-
sidade de cirurgia cardiovascular, de procedimentos de 
neurocirurgia, de cirurgia de implante coclear, de cirurgia 
das vias aéreas superiores e da região cervical, dentre ou-
tros atendimentos especializados. Para tanto, este nível de 
atenção deve estar unido e em constante interação com os 
demais níveis da atenção à saúde, ou, em outras palavras, 
deve estar organizado em ‘rede’ (BRASIL, 2009). 

O sucesso deste sistema de atendimento está 
relacionado às mudanças de fatores que, segundo Veci-
na Neto e Malik (2007), correspondem:

• demografia (envelhecimento populacional 
e queda da natalidade, com consequente 
aumento do consumo dos serviços); 

• perfil epidemiológico (aumento das doen-
ças e agravos não transmissíveis, reapare-
cimento de antigas enfermidades, como 
a dengue, surgimento de novas doenças, 
como a provocada por bactéria ultrarresis-
tente aos antibióticos); 

• tecnologia (busca incessante por novas dro-
gas, novos equipamentos);

• medicalização (uso exacerbado de medica-
mentos em contrapartida à prevenção);

• custo (referente aos gastos diretos e indire-
tos ou fruto da inflação, neste setor, gerada 
pelo aumento de sua utilização); 
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• papel do cidadão (com o aumento do di-
reito do cidadão, muitos processos judiciais 
são ganhos, garantindo o direito ao acesso 
a determinados tratamentos, gerando desi-
gualdade no acesso ao judiciário e no limite 
da capacidade de financiamento do SUS);

• legislação (que visa regular o setor, a exem-
plo da Agência Nacional de Vigilância Sa-
nitária – ANVISA, e garantir a livre concor-
rência); 

• equidade (os direitos iguais não podem 
ser mais vistos de maneira cartesiana, por 
exemplo, na ordem de uma fila. O direito 
só será igual se as pessoas forem tratadas 
diferentemente);

• hospitalocentrismo e regionalização (mui-
tos atendimentos hospitalares são conside-
rados desperdício de recursos, pois pode-
riam ser evitados ou atendidos na atenção 
primária, além do que os serviços de aten-
dimento terciário não abrangem todas as 
localidades); 

• oferta de leitos (muitos leitos estão locali-
zados em hospitais menores, com pouca 
resolutividade);

• fracionamento do cuidado (muito se deve 
ao corporativismo no setor, que acaba pri-
vilegiando os hospitais em políticas sociais 
e de saúde);

• profissionais (criação da reserva de mer-
cado profissional e pouco diálogo de fato, 
entre as áreas).
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Especificamente sobre o profissional da saúde, 
segundo a Organização Mundial da Saúde, ele é a perso-
nificação dos valores centrais de um sistema, e deve estar 
preparado, motivado e receber o apoio necessário de todos 
os setores da sociedade para atender a estes valores e aos 
objetivos propostos, nacional e internacionalmente, em 
prol de uma saúde equitativa entre povos (WORLD HE-
ALTH ORGANIZATION, 2006). Assim, a necessidade que 
se tem hoje é de um profissional apto para entrar e per-
manecer no trabalho em saúde e qualificado não apenas 
com o conteúdo técnico do conhecimento, mas, também, 
capaz de compreender a história, a linguagem e a cultura 
de cada região, que saiba dialogar com as mais diversifica-
das pessoas, independente de região, faixa etária, gênero, 
etnia, entre outros. Por isso, investir na educação é funda-
mental (WORLD HEALTH ORGANIZATION, 2006).

 A formação do profissional da saúde, de acordo 
com Frenk et al. (2013), deve estar centrada no paciente e em 
uma equipe de base. O caminho a ser seguido, nesse sen-
tido, está na adequação da educação desses profissionais, 
longe, porém, de pensar a educação como a única respon-
sável pela solução do problema. Para estes autores é a partir 
dela que os profissionais se formarão com um olhar mais 
aguçado para reconhecer os desafios e procurar resolvê-los.

Além da formação nos cursos de nível supe-
rior e da atualização do conhecimento, a densidade 
(WORLD HEALTH ORGANIZATION, 2006) e o diá-
logo multiprofissional são importantes para garantir 
o sucesso da intervenção, especialmente nos hospitais 
(VECINA NETO; MALIK, 2007; FRENK et al., 2013).

Para melhor intervir é necessário se preparar 
tecnicamente, assim como se preparar para além do 
simples aplicar técnico, no sentido de dialogar com as 



Formação em educação Física e a intervenção na atenção terciária em saúde

Camila Fabiana Rossi Squarcini | Adair da Silva Lopes
Júlio Cesar Schmitt Rocha

215

demais profissões para que, de fato, se garantam os prin-
cípios do SUS no atendimento terciário e se superem os 
desafios postos aos profissionais da saúde. Diante des-
se cenário, questiona-se: de que maneira o profissional 
de Educação Física pode estar inserido neste ambiente? 
Este profissional está sendo formado para atuar na aten-
ção terciária? Quais são, atualmente, as possibilidades 
de intervenção neste nível? Quais têm sido as perspecti-
vas e os desafios enfrentados? Eis alguns questionamen-
tos que são debatidos neste capítulo.

A FORMAÇÃO EM EDUCAÇÃO FÍSICA E A 
INtERVENÇÃO NA AtENÇÃO tERCIÁRIA EM 

SAÚDE: ONDE EStAMOS? 

Dez anos após a legalização, pelo então Conselho 
Federal de Educação (atual Conselho Nacional de Educa-
ção), dos campos de atuação na área da Educação Física – li-
cenciado e bacharel (BRASIL, 1987) – é que o profissional de 
Educação Física foi alocado na área da saúde, fato reconhe-
cido pelo Conselho Nacional de Saúde, em 1997 (BRASIL, 
1997). Os campos de intervenção, por força legal, assim se 
distinguem: o licenciado está apto para trabalhar nas mo-
dalidades da educação básica (BRASIL, 2002); o bacharel 
(BRASIL, 2004) está apto para trabalhar no espaço não esco-
lar, podendo ter uma formação generalista, com ênfase na 
saúde ou no esporte (FONSECA et al., 2012a, 2012b). 

Estabelecido esse cenário da formação em Edu-
cação Física, buscamos conhecer os projetos pedagógicos 
dos cursos de graduação (licenciatura e bacharelado) em 
Educação Física das universidades estaduais da Bahia, de 
São Paulo e de Santa Catarina, na tentativa de identificar 
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aspectos previstos para a formação, relacionados à aten-
ção terciária. Para a obtenção de tais projetos, o primeiro 
passo foi acessar o site oficial das universidades na inter-
net. Quando os projetos não estavam disponibilizados, 
foi enviado um e-mail para o setor de contato do referido 
curso (coordenador, secretário do curso ou (ex) docente 
do curso) para a obtenção dos documentos.

Compuseram essa investigação as seguintes 
universidades (Quadro 1):

• – da Bahia: Universidade do Estado da 
Bahia (Uneb – campus de Alagoinhas, Jaco-
bina e Guanambi), Universidade Estadual 
de Feira de Santana (UEFS), Universidade 
Estadual de Santa Cruz (Uesc), Universida-
de Estadual do Sudoeste da Bahia (Uesb);

• – de Santa Catarina: Universidade do Esta-
do de Santa Catarina (Udesc);

• – de São Paulo: Universidade de São Paulo 
(USP – Cidade Universitária, campus Zona 
Leste e Campus Ribeirão Preto), Universi-
dade Estadual de Campinas (Unicamp – 
campus Campinas e Limeira), Universidade 
Estadual Paulista (Unesp – campus Bauru, 
Rio Claro, Presidente Prudente).

No quadro 1, observa-se a existência de 11 cursos 
de licenciatura e de sete cursos de graduação, dos quais 
apenas dois dão ênfase à saúde. No entanto, será que essa 
ênfase contempla as expectativas requeridas pela atenção 
terciária? Voltaremos a essa discussão posteriormente. 
Na sequência, discutimos as questões relativas à realida-
de da formação em Educação Física na Bahia.
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REALIDADE BAIANA

Na Bahia, os cursos de formação em Educação 
Física das universidades estaduais estão distribuídos 
em seis campi, espalhados pelo estado. Em todos eles, a 
formação oferecida é a de curso de licenciatura, ou seja, 
priorizam a formação de professores de Educação Física. 
Ressalte-se que não há curso de bacharelado em Educa-
ção Física ofertado por instituição pública no estado da 
Bahia. Além das universidades estaduais, nenhuma das 
duas universidades federais (Universidade Federal da 
Bahia – UFBA e Universidade do Recôncavo Bahiano - 
UFRB) possui curso de bacharelado em Educação Física.

Isto nos leva às seguintes hipóteses: a) a Bahia 
não necessita do profissional de Educação Física no aten-
dimento à saúde. Esta hipótese é totalmente improvável, 
se considerarmos o “Plano de Ações para Enfrentamen-
to das Doenças Crônicas Não Transmissíveis no Brasil” 
(BRASIL, 2011); b) a Bahia necessita do profissional de 
Educação Física no atendimento à saúde, mas as univer-
sidades públicas negligenciam a formação dos bacharéis 
em Educação Física (hipótese provável, uma vez que cur-
sos desta natureza são oferecidos pelo sistema privado 
de educação superior, por exemplo, na Faculdade Social, 
no Centro Universitário Jorge Amado, na Universidade 
Católica do Salvador e na Faculdade de Tecnologia e Ci-
ências); c) a Bahia necessita do profissional de Educação 
Física no atendimento à saúde, mas, no interior das uni-
versidades públicas do estado, o pensamento dominante 
é o de que os cursos de licenciatura são projetados para 
funcionarem em uma perspectiva ampliada e suprem 
esta demanda (hipótese mais provável, haja vista, por 
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exemplo, que no Projeto Pedagógico de Licenciatura da 
Uesb há a disciplina ‘Metodologia da Atividade Física’ 
que, em sua ementa, propõe o seguinte: “Apresentar 
proposta de orientação e acompanhamento de atividade 
física na perspectiva da melhoria da qualidade de vida 
das pessoas, abordando de forma superficial princípios 
do treinamento desportivo” (UNIVERSIDADE ESTA-
DUAL DO SUDOESTE DA BAHIA, 2001, p. 100); e que, 
no Projeto Pedagógico do curso de Licenciatura da Uneb 
– Alagoinhas, há a disciplina ‘Atividade Física Para Gru-
pos Especiais’ que, em sua ementa, propõe: “Prescrição 
e orientação de exercícios físicos para grupos especiais: 
cardiopatias, obesidade, hipertensão arterial, diabetes, 
dislipidemias, osteoporose, gestantes, aids, etc. Exercício 
físico e sistema imunológico. Prescrição de exercícios para 
portadores de lesões do aparelho locomotor. Programas 
computadorizados para prescrição de exercícios” (UNI-
VERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA, 2011, p. 266).

Frente a essa realidade, perguntamos: será que, 
na Bahia, as universidades públicas estão formando, de 
fato, profissionais qualificados para atender as deman-
das da atenção em saúde, especialmente em seu nível 
terciário? De acordo com os pontos apresentados, so-
mos impelidos a acreditar que as universidades pouco 
têm contribuído para o atendimento em saúde e menos 
ainda quando se refere ao nível terciário de atenção.

REALIDADE DOS CURSOS DE BACHARELADO 
DAS INStItUIÇÕES PESQUISADAS

Novamente olhando no quadro 1, desta vez 
focando os quatro cursos de bacharelado (Udesc, USP 
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campus Cidade Universitária, Unicamp – Campinas e 
Unesp campus Rio Claro) são apresentados, a seguir, os 
locais de trabalho reconhecidos nos projetos pedagógi-
cos.

1) De acordo com o projeto pedagógico do cur-
so de bacharelado em Educação Física da UDESC, o for-
mado terá como local de trabalho: 

[...] Instituições e Academias Espe-
cializadas, Centros Comunitários, 
Clubes, Condomínios, Hospitais, 
Creches, Hotéis, Clínicas, Presta-
ção de Serviço e tudo o mais que 
se relacionar com a Educação Fí-
sica, o Esporte, a Saúde e o Lazer 
(UNIVERSIDADE DO ESTADO 
DE SANTA CATARINA, 2007, p. 8, 
grifo nosso).

2) Conforme o site da USP, o bacharel em Edu-
cação Física pelo campus da Cidade Universitária tem 
como local de atuação: 

Academias, clubes, creches, centros 
comunitários, órgãos governamen-
tais, centros de pesquisa, asilos, hos-
pitais, centros de saúde, centros de 
estética, hotéis, centros de recreação 
e lazer, empresas de consultoria, in-
dústrias, entre outros, exceto no con-
texto escolar (UNIVERSIDADE DE 
SÃO PAULO, 2013a, grifo nosso).

3) Segundo o projeto pedagógico do curso de 
bacharelado em Educação Física pela Unicamp cam-
pus Campinas, os locais de trabalhos são: “[...] clubes, 
hospitais, ONGs, centros esportivos, empresas, rede de 



Educação, saúdE E EsportE

Novos desafios à Educação física

222

hotelaria, clínicas e academias entre outros [...]” (UNI-
VERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS, 2011, p. 10, 
grifo nosso).

4) No projeto pedagógico do curso de bacha-
relado em Educação Física pela UNESP - campus de Rio 
Claro - não estão especificados os locais de atuação e 
sim as áreas de atuação sendo: “Esporte, Recreação e 
Lazer, Exercício e Saúde, Educação Física Adaptada” 
(UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA campus Rio 
Claro, 2005a, p. 10). Além disso, observa-se no projeto 
pedagógico que, apesar de tal curso ter uma formação 
também voltada para o ‘exercício e saúde’, seus egres-
sos não estão inseridos em hospitais, ou seja, na atenção 
terciária à saúde (UNIVERSIDADE ESTADUAL PAU-
LISTA campus Rio Claro, 2005a).

Ao verificar os locais de trabalho nominados 
no projeto dos cursos, fica evidente a intenção de todos 
esses cursos em formar profissionais para atuarem em 
hospitais. Entretanto, será que, de fato, dentre as inten-
ções dos cursos de bacharelado está a capacitação para o 
trabalho na atenção terciária? Ou seja, será que o egres-
so é capaz de, por exemplo, planejar uma reabilitação fí-
sica para o paciente ainda hospitalizado, que tenha feito 
cirurgia cardiovascular ou neurológica?

Passamos assim a investigar as disciplinas e 
suas ementas, focando apenas aquelas disciplinas que 
têm, em sua denominação ou em sua ementa, os cuida-
dos em saúde.

1) No curso ofertado pela UDESC destacam-se 
as seguintes disciplinas: Prescrição de Exercício Físico, 
Atividade Física Adaptada (para atender “[...] obesos, 
cardíacos, gestantes, asmáticos, deficientes e outros [...]” 
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(UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARI-
NA, 2007, p. 84), Atividade Física e Envelhecimento, Es-
tágio Curricular Supervisionado III: Exercício e Saúde I, 
Estágio Curricular Supervisionado IV: Exercício e Saú-
de para Populações Especiais, Gerontologia.

2) No site da USP (campus da Cidade Univer-
sitária), as seguintes disciplinas chamaram a atenção: 
Fundamentos de Saúde Pública em Educação Física e 
Esporte, Educação Física na Terceira Idade I e II, Exer-
cício Físico e Doenças Crônico-Degenerativas (USP, 
2013b).

3) No curso ofertado pela Unicamp (Campi-
nas), as disciplinas que se destacaram foram: Saúde Co-
letiva e Atividade Física, Processo de Envelhecimento e 
Educação Física, Saúde Coletiva e Performance Huma-
na, Atividade Física para Grupos Diferenciados (UNI-
VERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS, 2011).

4) No projeto pedagógico e no site da UNESP, 
campus de Rio Claro, não constam as ementas das dis-
ciplinas, apenas suas denominações. Assim, acredita-se 
que as seguintes disciplinas podem abordar o assunto: 
Educação em Saúde (carga horária 60), Atividade Física 
e Saúde (carga horária 50), Optativas (I a IV – esta disci-
plina fica a critério dos professores definir o conteúdo), 
Estágios (UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA, 
campus Rio Claro, 2005a).

De maneira geral, observa-se que os cursos de 
bacharelado em Educação Física têm uma formação para a 
saúde com diversificadas inserções, podendo levar a frag-
mentadas e superficiais abordagens do conhecimento ante 
as especificidades requeridas pela atenção terciária.  
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REALIDADE DOS CURSOS DE BACHARELADO 
COM ÊNFASE NA SAÚDE 

Dos cursos observados, apenas aquele ofertado 
pela USP (campi Zona Leste e Ribeirão Preto) tem a saú-
de como ênfase da formação.

No caso do campus Zona Leste, a formação em 
Ciências da Atividade Física está em consonância com 
as propostas de World Health Organization (2006) e Frenk 
et al. (2013). Neste caso, tem-se uma proposta de forma-
ção atenta à realidade local, nacional e internacional, 
com base na resolução de problemas e que pretende for-
mar um profissional capaz de dialogar multiprofissio-
nalmente. Entretanto, o maior enfoque do curso está na 
atenção primária.

Na proposta da USP – campus de Ribeirão Preto 
(s/d), o foco na saúde é percebido no decorrer do curso. 
Assim, observa-se, por exemplo, uma disciplina específi-
ca para trabalhar com populações especiais, como ocor-
re também na proposta da USP Zona Leste (2011). Outra 
semelhança com o currículo da USP Zona Leste está no 
enfoque à atenção primária. Apesar das semelhanças en-
contradas nos dois currículos, diferenças – como a meto-
dologia de aprendizagem baseada na resolução de pro-
blemas e o enfoque no diálogo multiprofissional - fazem 
com que a proposta curricular da USP Zona Leste (2011) 
configure uma formação mais atualizada do ponto de 
vista das competências referidas por Coutinho (2011).

Diante disso, questionamos: afinal, há preocupa-
ção em melhor definir, nos projetos pedagógicos de cursos 
de bacharelado em Educação Física, a formação com ênfa-
se na saúde e seus diversificados campos de intervenção?   
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Para nós, fica o indicativo de que quanto maior a ênfase 
na área da saúde – como uma opção de aprofundamen-
to – maior a chance de o discente ter conhecimento sobre 
a atenção terciária, uma vez que este conhecimento não 
terá que concorrer, na divisão de carga horária, com outros 
campos de conhecimento, como normalmente ocorre com 
o esporte no curso de bacharelado, ou com o esporte e a es-
cola no curso de licenciatura, apenas dividirá a carga des-
tinada com a atenção primária e secundária. Entretanto, 
fica também a percepção de que, independentemente da 
ênfase adotada, o formado nos cursos analisados deverá 
continuar sua formação (com residências ou especializa-
ções) para melhor atuar neste posto de trabalho.

Educação Física e a atenção terciária em saúde: 
possibilidades de intervenção

Pensar nas possibilidades de intervenção do pro-
fissional de Educação Física na atenção terciária nos faz 
direcionar o pensamento para os hospitais e os centros de 
reabilitação. Alguns espaços já são bem conhecidos, de re-
ferência, e o que todos têm em comum é o atendimento de 
alta complexidade, com alta tecnologia e, por consequên-
cia, alto custo (para o paciente, o plano de saúde ou o SUS).

A fim de sistematizar este subcapítulo, a 
seguir são apresentados alguns locais de intervenção do 
profissional de Educação Física com base nas principais 
áreas que compõem a alta complexidade do SUS. São elas:

Assistência ao paciente portador de 
doença renal crônica (por meio dos 
procedimentos de diálise); assistên-
cia ao paciente oncológico; cirurgia 
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cardiovascular; cirurgia vascular; 
cirurgia cardiovascular pediátrica; 
procedimentos da cardiologia inter-
vencionista; procedimentos endo-
vasculares extracardíacos; laborató-
rio de eletrofisiologia; assistência em 
traumato-ortopedia; procedimentos 
de neurocirurgia; assistência em 
otologia; cirurgia de implante cocle-
ar; cirurgia das vias aéreas superio-
res e da região cervical; cirurgia da 
calota craniana, da face e do sistema 
estomatognático; procedimentos em 
fissuras lábio palatais; reabilitação 
protética e funcional das doenças da 
calota craniana, da face e do sistema 
estomatognático; procedimentos 
para a avaliação e tratamento dos 
transtornos respiratórios do sono; 
assistência aos pacientes portado-
res de queimaduras; assistência aos 
pacientes portadores de obesidade 
(cirurgia bariátrica); cirurgia re-
produtiva; genética clínica; terapia 
nutricional; distrofia muscular pro-
gressiva; osteogênese imperfecta; fi-
brose cística e reprodução assistida. 
Os procedimentos da alta complexi-
dade encontram-se relacionados na 
tabela do SUS, em sua maioria no 
Sistema de Informação Hospitalar 
do SUS, e estão também no Sistema 
de Informações Ambulatorial em 
pequena quantidade, mas com im-
pacto financeiro extremamente alto, 
como é o caso dos procedimentos de 
diálise, da quimioterapia, da radio-
terapia e da hemoterapia (BRASIL, 
2009, p. 32-33).
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Assim, para a reabilitação de pacientes porta-
dores de doenças cardiovasculares com insuficiência 
coronária (angina, infarto entre outros), hipertensão ar-
terial, insuficiência cardíaca, insuficiência vascular peri-
férica, doenças pulmonares e de distúrbios metabólicos 
(diabetes mellitus, colesterol ou triglicérides elevados, 
sobrepeso e obesidade) têm-se como exemplo de local 
de atuação o Centro de Reabilitação Cardíaca Metabóli-
ca do Hospital do Coração (2013). Ele tem como objetivo 
restabelecer, recuperar e aprimorar a capacidade física 
de pacientes portadores de doenças cardíacas ou car-
diopulmonares. O mesmo hospital conta também com o 
Centro de Ortopedia e Reabilitação do Esporte, no qual 
o profissional de Educação Física pode estar inserido.

Neste caso, na reabilitação de seu paciente 
consta:

Da avaliação nutricional, psicológi-
ca, avaliação fisiátrica (com prescri-
ção sobospitare os diferentes tipos 
de exercícios físicos a serem rea-
lizados, para proporcionar maior 
força e flexibilidade muscular), 
teste espirométrico (com avaliação 
da função pulmonar realizada pelo 
pneumologista), teste cardiopul-
monar (com prescrição do exercí-
cio intensidade, modo, frequência 
e duração, pela avaliação cardio-
lógica também especializada em 
medicina esportiva), assistência de 
enfermagem, integração com o su-
porte hospitalar para emergências, 
supervisão e assistência médica 
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especializada durante todas as ses-
sões de exercício (HOSPITAL DO 
CORAÇÃO, 2013).

De acordo com as informações disponibiliza-
das pelo Hospital do Coração, o ciclo de treinamento 
dura três meses e é acompanhado por profissional de 
Educação Física, fisioterapeuta e enfermeiro. Após o 
término dos três meses, nova avaliação multiprofissio-
nal é realizada para redimensionar individualmente a 
reabilitação.

Um aspecto a destacar é que podem, ainda, 
ser desenvolvidas atividades para pessoas com insufi-
ciência renal, caso do estudo reportado por Ribeiro et 
al. (2008). Em tal estudo, atividades como jogos adap-
tados, atividades lúdicas e massoterapia eram ofere-
cidas duas vezes na semana no Centro de Diálise de 
Itabuna-BA. Como resultado, os pesquisadores encon-
traram diminuição do edema nos membros inferiores, 
maior interação social entre os pacientes, maior con-
trole da pressão arterial, melhora na autoestima. So-
bre as melhoras, o estudo de revisão de Moinuddin e 
Leehey (2008) evidenciou os benefícios dos exercícios 
físicos, aeróbio e resistido, quando realizados por pa-
cientes com insuficiência renal crônica, demonstran-
do, assim, um campo de atuação do profissional de 
Educação Física.

Outro espaço de intervenção a ser ressaltado 
é a Rede SARAH de Hospitais de Reabilitação (2013), 
a qual se caracteriza por ser uma rede de neurorreabi-
litação e neuropsicologia que atende crianças e adul-
tos. Os diagnósticos mais atendidos são: paralisia 
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cerebral, acidente vascular cerebral, espinha bífida, 
doenças metabólicas que afetam o cérebro, diagnóstico 
clínico-laboratorial das doenças genéticas, atrofia mus-
cular espinhal, traumatismo cranioencefálico, lesão me-
dular, periférica, paralisia braquial obstétrica, distrofia 
muscular progressiva, artrogripose, pé torto congêni-
to, síndrome de Guillain-Barré, miopatias congênitas e 
malformações cerebrais. Apesar de a sede estar em Bra-
sília, a Rede SARAH possui unidades em Belém, Belo 
Horizonte, Brasília-Lago Norte, Macapá, Fortaleza, Rio 
de Janeiro, Salvador e São Luiz. Além desse espaço, a 
Rede SARAH também conta com o Centro de Pesqui-
sas em Educação e Prevenção que desenvolve ações de 
pesquisas científicas, difusão das pesquisas, formulação 
de políticas públicas com base nas principais doenças 
atendidas e na educação de estudantes do Ensino Fun-
damental e Médio.

No que se refere ao tratamento do câncer, no 
estudo de revisão de Azevedo (2011) ficou evidente a 
importância do brincar. O profissional de Educação Fí-
sica pode, portanto, estar inserido nos locais de atendi-
mento a crianças com câncer. Exemplos de locais que 
atendem estas crianças e que contam com uma equipe 
lúdica são: Grupo de Apoio ao Adolescente e à Criança 
com Câncer (GRAAC) e Associação de Apoio à Criança 
com Câncer (AACC).

Estes são apenas alguns exemplos de locais 
para a intervenção do profissional de Educação Física 
na atenção terciária à saúde, pois outros postos de tra-
balho existem, não tendo se esgotado, no país, as possi-
bilidades de atuação desta área.
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Perspectivas e desafios da Educação Física na atenção 
terciária em saúde

Durante a elaboração desse capítulo, muitos 
desafios emergiram, assim como muitas perspectivas. 
Tentaremos relatá-los para que os profissionais de Edu-
cação Física possam ser encaminhados para melhor 
atender os pacientes de alta complexidade.

O primeiro desafio dos profissionais de Educação 
Física a ser pontuado é a visão para além da doença. É neces-
sário deixar de lado a visão cartesiana, limitada apenas na 
doença. A perspectiva é que o profissional tenha uma visão 
contextualizada com a realidade sociopolítica e econômica 
da região em que o paciente vive (WORLD HEALTH OR-
GANIZATION, 2006). Essa alteração facilitará a equidade 
proposta como um dos princípios do SUS (BRASIL, 2000).

A visão ampliada do sistema também implica 
o diálogo entre as profissões. Um verdadeiro desafio, se 
pensarmos que muitos profissionais (e seus respectivos 
Conselhos) estão, muitas vezes, preocupados com a re-
serva de mercado. A ausência de diálogo entre os profis-
sionais no cuidado com o paciente significa pensá-lo de 
forma fragmentada. Nesse sentido, o diálogo e o trabalho 
de fato em equipe têm sido um movimento apoiado por 
estudos (FRENK et al., 2013; VECINA NETO; MALIK, 
2007; WORLD HEALTH ORGANIZATION, 2006), para 
garantir outro princípio do SUS, ou seja, a integralidade 
(BRASIL, 2000). Essa perspectiva já tem sido aplicada, por 
exemplo, no curso da USP campus Zona Leste, no qual os 
discentes trabalham com resolução de problemas e conta-
to direto com a área de atuação (por exemplo, as unidades 
locais de saúde da família).
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Pontua-se, ainda, como desafio a melhora da qua-
lidade na formação, pois se tem percebido o excesso do nú-
mero de cursos ofertados e a pouca qualidade na formação 
(VECINA NETO; MALIK, 2007). Nesse sentido, nos de-
paramos com cursos de baixa qualidade e/ou cursos com 
baixa ênfase na temática de atenção à saúde. Sobre este se-
gundo item, constatou-se que a maioria dos cursos de ba-
charelado analisados não considera, em seus objetivos, o 
trato com a saúde e, mesmo aqueles que o consideram, ge-
ralmente acabam focando mais a atenção básica, deixando 
a cargo do egresso a realização de formação continuada no 
assunto. Neste caso, são os cursos/residências, por exem-
plo, o Curso de Especialização em Cardiologia de Adultos 
oferecido pelo Hospital do Coração, que têm cumprido o 
papel de preparar os profissionais para a atenção terciária.

Observa-se também, como outro desafio ao 
profissional de Educação Física, a capacidade de mes-
clar o conhecimento técnico em saúde com o conteúdo 
lúdico. Coloca-se, pois, como perspectiva, a necessidade 
de um profissional de Educação Física que não seja ape-
nas o recreacionista e tampouco apenas o responsável 
pela recuperação e o aprimoramento das capacidades 
físicas dos pacientes (PADOVAN; SCHWARTZ, 2009). 
É possível oferecer mais para a saúde do paciente, por 
isso, a perspectiva é mesclar essas duas características.

No que se refere à formação, Florindo et al. (2012) 
pontuaram a necessidade de adequar para o campo da 
saúde aquelas disciplinas mais tradicionais da Educação 
Física. Obviamente, para a atenção terciária, essa mu-
dança tem que ser vista mais de perto, mas é importante 
oferecer ao paciente (quando possível) um repertório de 
movimentos corporais que estejam para além dos tradi-
cionais exercícios na esteira ou na bicicleta.
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Outro desafio refere-se à construção da estrutura 
necessária em um centro especializado de atenção terciária. 
Este fato é importante, porque a oferta de programas de 
exercício físico em hospitais compreende uma dificuldade 
compartilhada também em países desenvolvidos, como é o 
caso do Canadá apresentado no estudo de Ma et al. (2012).

Por fim, mais outro desafio da Educação Física 
na atenção terciária em saúde é o registro dos procedi-
mentos, que possa resultar na produção de mais textos 
acadêmicos. Dizemos isso por ter sido um desafio encon-
trar textos acadêmicos que versassem sobre a intervenção 
do profissional de Educação Física na atenção terciária.

Considerações Finais

Ao mesmo tempo em que há o reconhecimento 
da diversidade dos espaços sociais que a área da Educação 
Física tem atuado (hospitais, clínicas especializadas, clubes, 
escolas, academias, entre outros), há aumento considerável 
da responsabilidade dos profissionais em se especializarem 
para atenderem as demandas das respectivas áreas. Longe 
de tentar sanar todos os desafios da área, a percepção que 
fica, ao término desse capítulo, é a importância em investir 
na formação inicial do profissional. Neste sentido, alguns 
desafios foram destacados, e, no que se refere à formação 
em Educação Física e à intervenção na atenção terciária em 
saúde, muito trabalho ainda necessita ser realizado.

Frenk et al. (2013, p. 36) ressaltam que:

Neste momento crucial, no centenário 
de grandes reformas, convidamos to-
dos os interessados   a se juntar a nós 
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no necessário repensar as reformas da 
educação profissional no século 21. 
Os profissionais de saúde têm feito 
grandes contribuições para a saúde 
e desenvolvimento socioeconômico 
ao longo do século passado, mas não 
podemos proceder às reformas de 
saúde do século 21 com competências 
obsoletas ou inadequadas. O ritmo 
extraordinário de mudança global 
está aumentando o conhecimento, 
habilidades e valores de todas as pro-
fissões de saúde. É por isso que ape-
lamos para uma nova rodada de ágil 
e rápida adaptação de competências 
essenciais com base em perspectivas 
transnacionais, multiprofissional e de 
longo prazo para atender às necessi-
dades de indivíduos e populações.4

Mesmo reconhecendo, como um avanço, o fato 
de alguns movimentos de especialização no âmbito da 
Educação Física terem gerado cursos de bacharelado 
com ênfases específicas (ênfase em saúde ou esporte), 

4 Tradução livre dos autores. No original: “At this crucial time, on 
the centenary of major reforms, we invite all concerned stakehol-
ders to join us in much needed rethinking for reforms of professional 
education in the 21st century. Health professionals have made huge 
contributions to health and socioeconomic development over the 
past century, but we cannot carry out 21st century health reforms 
with outdated or inadequate competencies. The extraordinary pace 
of global change is stretching the knowledge, skills, and values of all 
health professions. That is why we call for a new round of more agile 
and rapid adaptation of core competencies based on transnational, 
multiprofessional, and long-term perspectives to serve the needs of 
individuals and populations” (Frenk et al., 2013, p. 36)
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no que se refere à atenção terciária, mesmo nestes cur-
sos, pouco tem sido o investimento, responsabilizando 
ao profissional a decisão de se especializar após sua for-
mação inicial. Sobre esse ‘jogar a responsabilidade’, res-
gatamos o escrito da World Health Organization (2006), 
o qual relata que o profissional é a personificação dos 
valores centrais de um sistema e, por isso, deve receber 
o apoio necessário de todos os setores da sociedade. 

Diante das evidências encontradas, conclui-se 
que a formação do profissional de Educação Física para 
atuar na atenção terciária à saúde ainda é incipiente. As 
possibilidades de intervenção em hospitais e clínicas 
existem, restando o desafio de melhorar a qualidade da 
formação de bacharéis em Educação Física, assim como 
incrementar a relação com outras áreas, para que todos 
possam atuar, com competência, na saúde terciária.
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