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Boas práticas na
promoção Da atividade
física em Cuidados De
saúde primários

O exemplo

EUPAP*

*EUPAP - a european physical activity on prescription model
O Programa Nacional para a Promoção da
Atividade Física da Direção-Geral de Saúde está
envolvido no projeto europeu “EUPAP – A
European Physical Activity on Prescription Model”,
que visa a transferência da boa prática sueca em
termos de promoção da atividade física nos
cuidados de saúde primários.
Bruno Avelar Rosa, Cristina Godinho, Cristina Portugal, Catarina
Santos Silva, Bruno Rodrigues, Sofia Franco, Adilson Marques,
Rute Santos, Romeu Mendes, Marlene Nunes Silva
Programa Nacional para a Promoção da Atividade Física,
Direção-Geral da Saúde

O projeto EUPAP é um projeto financiado pela
Comissão Europeia no âmbito do 3º Programa de
Saúde. O objetivo do projeto é a promoção da saúde e
a prevenção de doenças não transmissíveis através da
implementação de um processo promotor da
prescrição de atividade física nos cuidados de saúde
primários.
Liderado pela Agência de Saúde Pública Sueca, o
EUPAP integra parceiros de outros 9 países,
nomeadamente o Instituto Nacional de Educação Física
da Catalunha da Universidade de Lérida (Espanha), o
Instituto de Saúde Pública da Roménia, o Centro
Poliklinica (Lituânia), a Universidade Goethe de
Frankfurt (Alemanha), a Região Midtjylland (Dinamarca),
o Instituto Flamengo da Saúde e da Prevenção de
Doenças (Bélgica), a Agência Sanitária Local de Treviso
(Itália) e o Ministério da Saúde de Malta, além da
Direção-Geral da Saúde de Portugal.

45

Rede EUPAP

O modelo sueco de promoção da atividade física
nos cuidados de saúde primários desenvolve-se através
de 5 componentes-chave:

O EUPAP teve início em março de 2019 e está
prevista a sua conclusão em fevereiro de 2023,
envolvendo diversas atividades, várias das quais,
entretanto, já concretizadas:

1. Estudo sobre o estado da arte
em termos de políticas e
recursos para a promoção da
atividade física nos cuidados de
saúde primários
Cinco componentes-chave do modelo sueco de promoção da atividade física
nos cuidados de saúde primários.

1. Aconselhamento e prescrição
personalizados

Uma das primeiras ações no âmbito do projeto foi
a produção de um relatório com o objetivo de conhecer
os contextos relativos à promoção da atividade física,
nos cuidados de saúde primários dos países
implementadores do projeto, integrando também a
análise das suas potencialidades para a adaptação e
implementação do modelo sueco.

A individualização do processo de aconselhamento
e prescrição é essencial. Desta forma, todo o processo
é desenvolvido com base no estado de saúde do
utente, sintomas, diagnóstico, fatores potenciais de
risco, motivação, experiências anteriores, preferências e
necessidades.

2. Prescrição escrita
Sustentado pelos registos clínicos do utente, a
prescrição é um documento escrito onde estão
identificadas as orientações para a prática de atividade
física, possíveis contraindicações e o plano de ação para
acompanhamento. Deve também incluir aspetos
anamnésicos e pode integrar a oferta de um diário de
atividade física ou um pedómetro.

3. Manual FYSS
Documento que resume o conhecimento científico
sobre a prevenção e tratamento de várias doenças e
condições usando a atividade física. É utilizado como
guia para parte dos profissionais responsáveis pela
prescrição de atividade física no contexto dos cuidados
de saúde primários.

4. Follow-up (acompanhamento)
O acompanhamento do utente permite monitorizar
o processo, observar os resultados em termos de níveis
de atividade física e respetivos impactos em termos de
saúde, reajustar a prescrição e, se necessário, estimular
a motivação.
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5. Rede comunitária de suporte
A prescrição de atividade física pode conter
exercício estruturado e sistematizado que exige o
acompanhamento de um profissional do exercício.
Neste sentido, a rede criada entre os cuidados de saúde
e as instituições de prática de exercício físico da
comunidade (clubes, ginásios, academias, ...) são
importantes.

Cinco componentes-chave do modelo sueco de promoção da atividade física nos
cuidados de saúde primários.

Este relatório, designado de “Estudo de
exequibilidade” permitiu observar a capacidade
instalada e potencial nos diversos países com vista à
transferência e adaptação do modelo sueco.
No caso português, foi assinalada a existência de
uma sólida base para a transferência e implementação
das boas práticas suecas no país. Foram identificados
programas de promoção da atividade física para a
saúde, passados e em vigor, levados a cabo por
diferentes profissionais na área da saúde e do exercício
físico. É sublinhado também o alto nível de qualificação
e formação relacionadas com os contextos da atividade
física e os cuidados de saúde primários, nomeadamente
através das diferentes ofertas académicas no âmbito do
exercício e saúde.

2. Adaptação de recursos suecos
para a promoção da atividade
física nos cuidados de saúde
primários

Neste âmbito, foram traduzidos de sueco para
inglês e disseminados pelos diferentes parceiros os
seguintes documentos: (1) formulário para prescrição
de atividade física nos cuidados de saúde primário e (2)
versão curta do manual FYSS com recomendações
baseadas na evidência científica para a promoção de
atividade física em 32 patologias selecionadas.

3. Formação de recursos humanos
no âmbito do modelo de sueco
Três grupos de formandos dos diferentes países dos
parceiros envolvidos – profissionais do exercício físico,
investigadores na área do exercício e saúde e médicos
especialistas em medicina desportiva, num total de 11
recursos humanos portugueses – tiveram a
oportunidade de participar numa formação de 3 dias
subordinada à apresentação dos procedimentos
inerentes ao modelo sueco de promoção da atividade
física nos cuidados de saúde primários, conjuntamente
com uma visita guiada a uma unidade de saúde sueca.
Os 2 primeiros grupos participaram presencialmente
nesta formação, que decorreu em Gotemburgo, na
Suécia, enquanto o terceiro grupo, por motivo da
pandemia, participaram na sessão em formato elearning.
No caso português, os formandos participantes
deverão doravante assumir-se como formadores a nível
nacional nas suas respetivas áreas regionais e setores
profissionais, tendo em vista a multiplicação das
competências desenvolvidas no âmbito do modelo
sueco, apoiando assim o processo de transferência,
adaptação e implementação e adaptação do modelo
sueco à realidade portuguesa.

Página frontal do formulário para prescrição de atividade física.

4. Transferência, adaptação e
implementação do modelo sueco
pelos diferentes parceiros do
projeto
Esta última intervenção diz respeito ao que é,
efetivamente, o grande objetivo do próprio projeto: a
transferência, adaptação e implementação do modelo
sueco de promoção da atividade física nos cuidados de
saúde primários de outros países europeus,
estendendo assim a boa prática sueca a outras
realidades e potenciando um modelo europeu de
promoção da atividade física neste contexto sanitário.
No caso português, o conhecimento construído a
partir da experiência sueca permitiu robustecer e
alavancar o projeto-piloto nacional de criação de um
sistema de aconselhamento breve e de realização de
consultas de atividade física em diferentes unidades de
saúde familiar do território nacional, articulando a
medicina geral e familiar com a prescrição de exercício
físico por parte de profissionais do exercício
qualificados para o desempenho de funções com
utentes em contexto clínico.

Capa da versão curta do FYSS – Manual com recomendações
baseadas na evidência científica para a promoção de atividade
física em 32 patologias selecionadas.

A avaliação da implementação por parte dos
diferentes parceiros nos seus territórios é efetuada
utilizando a metodologia RE-AIM (Reach, Effectiveness,
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Adoption, Implementation, Maintenance), a qual
interpretará o impacto da implementação em termos
organizacionais, mas também da intervenção junto dos
utentes como forma de analisar os benefícios desta
intervenção de atividade física em termos de saúde.

2. Melhorar a formação e a capacitação dos
profissionais de saúde no SNS para promover a
atividade física.
3. Articular a ação dos cuidados de saúde no SNS com
os recursos promotores de atividade física e exercício
físico na comunidade.

Considerações finais
Como assinalado para o caso português, o projeto
EUPAP vem reforçar os objetivos do Programa Nacional
para a Promoção da Atividade Física, nomeadamente
aqueles assinalados no Despacho n.º 8932/2017, de 10
de outubro:

Para mais informações

1. Reforçar a integração da promoção da atividade física
nos cuidados de saúde no Serviço Nacional de Saúde
(SNS).

ResearchGate

Website
https://www.eupap.org/
Facebook
https://www.facebook.com/activityonprescription
https://www.researchgate.net/project/EUPAP-A-European-PhysicalActivity-on-Prescription-model.
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