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INTRODUÇÃO: Apesar de a 

Educação Física ser reconhecida 

como uma profissão da área da 

saúde, explicitamente citada em 

projetos de porte do Ministério da 

Saúde como os Núcleos de Apoio à 

Saúde da Família (NASF), a presença 

de profissionais desta área em 

equipes da rede de serviços da 

atenção básica em saúde é muito 

reduzida.  

 

OBJETIVO GERAL: O objetivo desta 

pesquisa é prospectar e mapear os 

sentidos atribuídos pelos preceptores 

do PET-Saúde do Distrito Assistencial 

Glória/Cruzeiro/Cristal (DAGCC) em 

Porto Alegre, sobre a inserção 

profissional da Educação Física no 

SUS.  

 

METODOLOGIA: As estratégias 

metodológicas estão centradas nas 

análises dos documentos do Ministério 

da Saúde, nas observações das 

atividades dos monitores de educação 

física no PET-Saúde, e em entrevista 

semi-estruturada com os preceptores 

do PET-Saúde que não são da área 

da educação física.  

 

 

RESUSLTADOS PRELIMINARES: 

A primeira parte do trabalho já foi 

parcialmente realizada, a segunda e 

terceira aguardam parecer conclusivo 

do Comitê de Ética em Pesquisa da 

UFRGS.  

EXPECTATIVAS: Espera-se encontrar 

argumentos nas outras profissões na 

área da saúde que atestem a 

relevância da contribuição da 

Educação Física para o fortalecimento 

das ações em Atenção Primária em 

Saúde. 
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