
                                   
          

Página 1 de 2 

 

 

 

 

ALCANCE DE IDOSOS NAS INTERVENÇÕES EM ATIVIDADE FÍSICA NA SAÚDE 

PÚBLICA DE SANTA CATARINA 
 

Felipe Fank
 
1, Daniel Rogério Petreça 2, Paula Fabrício Sandreschi 3, Cassiano Ricardo Rech 4, Giovana 

Zarpellon Mazo 5. 

 

 
1 Acadêmico do Curso de Bacharelado em Educação Física CEFID/UDESC – bolsista PIBIC/CNPq. 
2 Doutorando do programa de Pós-Graduação em Ciências do Movimento Humano – PPCMH 

CEFID/UDESC.  
3 Mestranda do programa de Pós-Graduação em Ciências do Movimento Humano – PPCMH 

CEFID/UDESC. 
4 Professor de Educação Física na Universidade Federal de Santa Catarina – UFSC. 
5 Orientadora, Departamento de Educação Física CEFID/UDESC – giovana.mazo@udesc.br. 

 

 
Palavras-chave: Idosos. Programas de Atividade Física. Saúde Pública.  

 

Objetivo: verificar o alcance de idosos nas intervenções em atividade física implementadas na 

saúde pública de Santa Catarina. Método: O presente estudo faz parte da pesquisa intitulada 

“Avaliação de programas de promoção de atividade física no estado de Santa Catarina”, 

desenvolvida pelo Laboratório de Gerontologia (LAGER), do Centro de Ciências da Saúde e do 

Esporte (CEFID), da Universidade do Estado de Santa Catarina (UDESC), com apoio 

institucional da Secretaria de Estado de Saúde de Santa Catarina (SES/SC), apoio técnico do 

Conselho das Secretarias Municipais de Saúde de Santa Catarina (COSEMS/SC), além da 

parceria institucional da Universidade do Contestado (UnC). O projeto foi submetido e aprovado 

no Comitê de Ética Envolvendo Seres Humanos (CEP) da UDESC sob protocolo n. CAAE: 

7414515.0.0000.0118. O estudo é caracterizado como descritivo e de corte transversal. Os 

participantes deste estudo foram os coordenadores das Intervenções em Atividade Física ou 

Coordenadores da Atenção Básica e/ou Coordenador do Núcleo de Apoio à Saúde da Família, 

vinculados a Secretaria Municipal da Saúde dos 295 municípios do estado de Santa Catarina. 

Para obter as informações do número de participantes (total e estratificada), foram utilizadas 

questões do Questionário para Avaliação de Intervenções para Promoção da Atividade Física na 

Atenção Básica à Saúde (versão coordenador), desenvolvido pelo Grupo de Pesquisa em Estilo 

de Vida e Saúde da Universidade de Pernambuco. As questões utilizadas foram: quantidade de 

participantes idosos (maiores de 60 anos); e diminuição de participantes desde a criação da 

intervenção. Para analisar o Alcance, utilizou-se a ferramenta RE-AIM. O alcance foi calculado 

dividindo o número de idosos participantes das intervenções, pela população total de idosos de 

cada município. Este alcance foi determinado para cada município, gerando uma média total em 

porcentagem. Calculou-se o Alcance Absoluto (AA), onde municípios sem atendimento à idosos 

foram considerados, mas com valor “0 (zero)”, e Alcance Relativo (AR), sendo o cálculo 

realizado apenas com municípios que atendem o público idoso. Foram excluídos, para fins do 

cálculo, municípios com a resposta “não sabe informar”, em relação ao número de participantes. 

Os dados coletados foram armazenados em um banco de dados no programa Microsoft Excel® e 
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analisados por meio de estatística descritiva (frequência simples e relativa) pelo software 

estatístico SPSS® versão 21.0, para Windows. Resultados: Este estudo analisou 146 municípios 

de Santa Catarina que atendem o público idoso nas suas intervenções em AF na saúde pública de 

SC. Com relação ao número de participantes, observou-se que 104 (71,2%) municípios atendem 

menos de 100 idosos; 18 (12,3%) atendem de 100 a 199 idosos; 9 (6,2%) de 200 a 499 idosos; 4 

(2,8%) atendem acima de 500 idosos. Dez (6,8%) coordenadores não informaram o número de 

participantes nas intervenções e apenas um (0,7%) coordenador relatou não atender o público 

idoso em seu município (Figura 1). Desde a implantação das intervenções em AF, a maioria dos 

coordenadores (n=95; 65,1%) relata não ocorrer diminuição no número de participantes nestas. 

Porém, 9 (13%) coordenadores verificaram redução de participação de 20 a 49 usuários, 2 (1,4%) 

de 50 a 99 usuários, 2 (1,4%) de 100 a 500 usuários. Vinte e oito coordenadores (19,2%) não 

souberam responder a quantidade de redução de participantes em suas intervenções.  

Na análise do alcance, o público idoso apresentou valor médio de 8,4% (DP = 11,0) para o AA e 

8,8% (DP = 12,0) para o AR, valores menores aos encontrados em outros estudos que realizaram 

o cálculo do alcance com idosos. 

 

Fig. 1 Número de municípios de Santa Catarina que atendem o público idoso nas suas 

intervenções em AF (n=146). 

 

 
 

Conclusão: O presente estudo observou que, em grande parte dos municípios, há um baixo 

número de participantes idosos nas intervenções em atividade física implementadas na saúde 

pública de Santa Catarina. Mas, ainda assim, apenas um município participante da pesquisa não 

promove atividades físicas para o público idoso. Ao estabelecer o alcance às intervenções, o 

público idoso obteve alcances baixos, tanto absoluto, quanto relativo. 

 
 

 

  


