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Introdução

 A pandemia causada pelo novo Coronavírus Covid – 19 provocou 
mudanças dramáticas, individuais e coletivas, no modo de vida dos mineiros. Os 
custos psíquicos, físicos, sociais e econômicos impostos por estas mudanças à 
sociedade exigirão dos gestores do Sistema Único de Saúde, como também dos 
gestores de saúde dos municípios do Estado de Minas Gerais, mais qualidade e 
competência na gestão dos recursos financeiros e humanos.

 Neste atual contexto, o Profissional de Educação Física torna-se um 
profissional essencial no quadro dos Recursos Humanos dos municípios, para que 
se consiga pessoas mais ativas, pela prática regular de atividade física, e as cidades 
se tornem mais saudáveis, conforme advoga a Organização Mundial da Saúde - 
OMS.
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Plano de Ação Global 
em Atividade Física 

2018 – 2030 da OMS
 O Plano de Ação Global em Atividade Física 2018 – 2030 é uma 
proposta da OMS aos seus países membros. 

 Missão do Plano: Assegurar que todas as pessoas tenham 
oportunidades, como também acesso a ambientes seguros e acessíveis, 
para serem fisicamente ativas em seu cotidiano e, desta maneira, haver 
melhoria na saúde das pessoas, da comunidade e desenvolvimento social, 
cultural e econômico dos municípios, estados e países.

 Objetivo Geral do Plano: Estimular políticas públicas que promovam 
a execução de ações em que o modo de vida ativo esteja diretamente 
associado aos objetivos de um desenvolvimento sustentável.

 Alvo Geral do Plano: Planejamento de políticas públicas que 
estimulem a execução de ações dentro de uma lógica de desenvolvimento 
sustentável na esfera local, regional e global.
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Propósitos: Para que seja alcançado o desenvolvimento global sustentável 
até 2030, os propósitos estabelecidos no Plano são:

• Fim de todos os tipos de desnutrição;
• Boa saúde e bem-estar para todos;
• Educação de qualidade para meninas e meninos;
• Igualdade de gênero;
• Trabalho decente e desenvolvimento econômico;
• Inovação industrial e de infraestrutura;
• Redução da desigualdade;
• Cidades e comunidades sustentáveis;
• Consumo e produção responsável;
• Ação climática;
• Conservação, restauração e sustentabilidade da vida e da terra;
• Paz, justiça e instituições robustas;
• Estabelecimento de parcerias para que seja alcançado e mantido 
   o desenvolvimento sustentável.
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Ações definidas 
no Plano
 Criar sociedades ativas – Desenvolvimento de ações que invistam na 
criação de normas sociais que fortaleçam atitudes individuais e coletivas, para 
uma vida ativa.

 Criar ambientes ativos – Desenvolvimento de ações que oriente e 
estruture, nos territórios, espaços e lugares acessíveis a todos para as práticas de 
atividade física.

 Criar pessoas ativas – Promoção de ações que desenvolvam programas e 
criem oportunidades que favoreçam a todas as pessoas terem na sua rotina diária 
práticas de Atividade Física.

 Criar sistemas ativos – Estruturação de ações que promovam um modelo 
de governança eficiente e eficaz e que facilite a prática política para se ter pessoas 
ativas no seu cotidiano, uma sociedade ativa, um ambiente propício para as 
práticas de atividade física.

Propósito específico das Ações: Redução de 15% da inatividade física em adultos 
e adolescentes até o ano de 2030, tendo por base o índice global de inatividade 
física dos adolescentes e adultos do ano de 2016. Entretanto, com a pandemia, 
houve um agravamento do quadro de inatividade física na esfera global, devido ao 
fato de que muitas pessoas deixaram de realizar as suas rotinas de atividade física. 
Sendo assim, este problema demandará mais atenção dos gestores de saúde dos 
municípios, para que não se aprofunde a crise já instalada na área da Saúde, no 
estado de Minas Gerais.
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 Estratégias para implementação das ações: No Plano, é sugerido 
a implantação de políticas públicas interligadas e que abracem a 
intersetorialidade e as parcerias de maneira geral.

 O planejamento das estratégias deve focar em ações a curto prazo (2 
a 3 anos), médio prazo (3 a 6 anos) e longo prazo (7 a 10 anos, considerando 
o início da implantação de políticas no ano de 2020).

 O Plano de Ação Global em Atividade Física 2018 – 2030 da OMS 
aponta que as estratégias e ações sejam planejadas, considerando que 
Atividade Física é importante para todas as idades e sua prática deve ser 
integrada nos múltiplos cenários do cotidiano das pessoas.

 Está assinalado no Plano que o estímulo à prática de modalidades 
esportivas está subutilizado tanto no processo de manter as pessoas 
mais ativas como para aumentar o nível de esforço físico da população. O 
Esporte é um contributo importante para a manutenção das pessoas de 
todas as faixas etárias ativas, além de promover benefícios sociais, culturais 
e econômicos nos municípios.

 O setor econômico do Esporte é relevante tanto pelo número de 
empregos que é capaz de gerar como por ser chave para o desenvolvimento 
dos setores do Turismo e de Infraestrutura.

 O Plano advoga também que o Esporte e a Recreação Ativa 
são agentes fundamentais no período de crise, por catalisar esforços 
humanitários de saúde, sociais, desenvolvimento e integração. Assinala-
se, ainda, que para a Organização das Nações Unidas para a Educação, a 
Ciência e a Cultura  - UNESCO, a prática de atividade física e de modalidades 
esportivas são direitos fundamentais de todas as pessoas (UNESCO, 2017).
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Princípios do Plano
 A implementação das ações do Plano deve ser planejada visando à 
universalidade proporcional, ou seja, maiores investimentos para os grupos 
populacionais menos ativos. Os 6 princípios sugeridos no Plano de Ação Global 
em Atividade Física 2018 – 2030 da OMS, que devem orientar a implantação 
das ações são:  

 1. Valorizar os direitos humanos: a saúde é um direito fundamental 
de todos os seres humanos.

 2. Respeitar as necessidades das pessoas em seus ciclos da vida e 
em suas capacidades físicas e habilidades.

 3. Garantir a proporcionalidade na distribuição dos recursos 
financeiros e humanos, ao promoverem ações para pessoas menos ativas e 
para aquelas que enfrentam mais barreiras para serem ativas.

 4. Valorizar políticas e parcerias, que promovam impacto e assegure 
a sustentabilidade.

 5. Engajamento comunitário para mobilização social em direção a
mudanças comportamentais e de normas sociais.

 6. Colaboração entre os gestores, de todas as esferas, em prol dos
inúmeros benefícios de se ter uma sociedade global mais ativa.
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Políticas Públicas
 O investimento na melhoria das ruas e estradas, priorizando o acesso 
a pé, por bicicleta ou por transporte público, a serviços como: escolas, praças, 
parques, facilidades esportivas e de recreação, o que poderá reduzir o uso de 
carros particulares, emissões de carbono, congestionamento do trânsito, custo da 
saúde, como também estimular a microeconomia das vizinhanças e promover o 
bem-estar e a qualidade de vida nos bairros das cidades.

 Iniciativas que fortalecem as políticas educacionais são componentes 
fundamentais para se criar uma sociedade ativa. A OMS aponta, nesse Plano, 
que promover as aulas de Educação Física e oferecer ambientes escolares que 
estimulem as crianças e adolescentes a serem mais ativos, é capaz de melhorar os 
resultados escolares dos alunos, como também promover, a longo prazo, o modo 
de vida ativo, a prevenção das doenças não transmissíveis e os distúrbios mentais.
O investimento nos profissionais de saúde, como nas equipes de trabalho da 
Atenção Primária e Secundária, com o objetivo de que estes profissionais orientem 
e auxiliem os usuários destes serviços serem mais ativos, é também assinalado no 
Plano como um recurso essencial para a melhoria dos índices de recuperação e 
reabilitação dos usuários do sistema de saúde.

 Acrescenta-se também que a OMS declara que o investimento nos recursos 
humanos é uma intervenção que promove ganhos efetivos nos custos da saúde.
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Parcerias
 A Organização Mundial da Saúde - OMS defende que pelo fato das 
ações sugeridas no Plano possuírem escopos de intervenções, que demandam 
o envolvimento de diferentes setores, instituição ou agência para serem 
executadas, o desenvolvimento de parcerias torna-se fundamental.

 No Plano de Ação Global, é destacado que o trabalho conjunto, em 
prol da saúde de todos, acelera os processos de execução das ações e promove 
o alcance dos objetivos propostos. Entre as instituições apontadas pela OMS 
como sendo parceiras preferenciais para o desenvolvimento das estratégias e 
ações descritas no Plano, estão as associações profissionais da área da Saúde.
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Conselho Regional 
de Educação Física 
de Minas Gerais - 
CREF6/MG
 Em 1998, a Lei Federal 9.696 regulamentou a Profissão de Educação Física, 
criando o Conselho Federal e os Conselhos Regionais - Sistema CONFEF/CREFs.

 Entre as competências do CREF6/MG estão a de registrar os Profissionais de 
Educação Física do Estado de Minas Gerais, sejam eles pessoas jurídicas ou pessoas 
físicas, e fiscalizar o exercício da profissão. No caso de pessoas físicas, registram-se 
os Profissionais Graduados nas modalidades licenciatura ou bacharelado. Podem 
se registrar, também, Profissionais Provisionados.

 O CREF6/MG é uma entidade com personalidade de direito público, que 
tem autonomia administrativa e financeira, tendo atuação parceira com os Cursos 
de Educação Física em Minas Gerais.

 Com foco na competência e no profissionalismo desta categoria no 
contexto da Atenção Primária à Saúde, principalmente, na gestão em Saúde da 
Família, o CREF6/MG estabeleceu há mais de dez anos, uma parceria com o Núcleo 
de Educação em Saúde da Família, da Faculdade de Medicina da Universidade 
Federal de Minas Gerais (Nescon/FM/UFMG), para o oferecimento de cursos de 
Pós-graduação, Especialização, Aperfeiçoamento e Atualização, na área da gestão 
da Saúde da Família.

 O CREF6/MG acredita que para se alcançar o objetivo do Plano, pessoas 
mais ativas, cidades mais saudáveis, até 2030, deve-se investir em Profissionais 
de Educação Física bem qualificados e em boas parcerias que fazem a diferença, 
reafirmando o compromisso de estar ao lado dos municípios do Estado de Minas 
Gerais no aperfeiçoamento dos seus profissionais para um exitoso desenvolvimento 
do Plano de Ação Global em Atividade Física 2018 – 2030 da OMS.
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GLOSSÁRIO
 Atividade Física: qualquer forma de movimento corporal realizado 
pela musculatura esquelética que resulta no aumento do gasto calórico. 
Exemplos de alguns tipos de atividades: caminhada, corrida, dança, natação, 
yoga e jardinagem.

 Atividade Física Insuficiente: como definida nas Diretrizes em 
Atividade Física da Organização Mundial da Saúde (2010): Adultos em 
idade ≥ 18 anos: < 150 minutos de atividade com intensidade moderada-
intensa por semana; adolescentes: < 60 minutos de atividade diária com 
intensidades moderada – vigorosa.

 Comportamento sedentário: qualquer comportamento em estado 
vigil caracterizado por um gasto calórico menor que 1.5 equivalentes 
metabólicos (METs), enquanto sentado, reclinado ou deitado. 

 Exercício:  uma subcategoria da atividade física que é planejada, 
estruturada, repetitiva e com objetivo determinado, em que a melhoria ou 
a manutenção de um ou mais componentes da aptidão física é o objetivo a 
ser alcançado.

 Pessoas Ativas: termo utilizado pela OMS para apontar um grupo de 
pessoas que integram na sua vida diária a prática de Atividade Física. Seja 
por caminharem, andarem de bicicletas, cuidarem de plantas ou qualquer 
outra atividade que é considerada Atividade Física. 

 Sociedade Ativa: é aquela que possui pessoas em suas comunidades 
que alcançam os níveis diários e semanais de Atividades Físicas 
recomendados pelas entidades científicas.
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