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RESUMO
A proposta das academias de todas as idades (ATIs) é proporcionar melhor qualidade de vida, saúde e lazer aos
usuários de forma gratuita e um melhor convívio social. Objetivo: Verificar as características das ATIs de São José
do Rio Preto – SP e verificar na literatura como a ausência de Profissionais de Educação Física nas ATIs impacta
na utilização dos aparelhos pelos idosos. Métodos: Um questionário aberto direcionado ao Secretário Municipal de
Esportes e Lazer foi respondido para contemplar as características das ATIs da cidade. Uma revisão bibliográfica foi
realizada para verificar o impacto da ausência nas ATIs de Profissionais de Educação Física na utilização dos aparelhos
pelos idoso. Resultados: Somente quatro de 106 ATIs da cidade de São José do Rio Preto possuem supervisão de
Profissionais de Educação Física. A falta de Profissionais de Educação Física nas ATIs é uma reclamação frequente,
pois alguns exercícios têm complexidade em sua execução, uma vez que os aparelhos não apresentam regulagem para
tamanhos corporais distintos. Conclusão: É necessário ampliar a cobertura de supervisão das ATIs por Profissionais
de Educação Física, uma vez que o público de maior frequência nesses espaços são os idosos, faixa etária de maior
prevalência de condições especiais e necessidade de supervisão constante.
Palavras-chave: Academia a Céu Aberto. Políticas Públicas. Idosos. Prevenção de Lesões.

ABSTRACT
The proposal of gyms of all ages (GAAs) is to provide better quality of life, health and leisure to users free of charge
and a better social life. Objective: To verify the characteristics of GAAss in São José do Rio Preto - SP and to verify in
the literature how the absence of Physical Education Professionals in GAAs impacts the use of devices by the older
adults. Methods: An open questionnaire addressed to the Municipal Secretary of Sports and Leisure was answered
to contemplate the characteristics of the city’s GAAs. A bibliographic review was carried out to verify the impact of
the absence of Physical Education Professionals in the GAAs on the use of the devices by the elderly. Results: Only
four out of 106 GAAs in the city of São José do Rio Preto are supervised by Physical Education Professionals. The
lack of Physical Education Professionals in GAAs is a frequent complaint, as some exercises have complexity in their
execution since the devices do not have regulation for different body sizes. Conclusion: It is necessary to expand the
coverage of GAAs supervision by Physical Education Professionals, since the most frequent public in these spaces
are the elderly, the age group with the highest prevalence of special conditions and the need for constant supervision.
Keywords: Open-Air Gyms. Public Policies. Older Adults. Injury Prevention.
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Presença de profissionais de educação física em academias ao ar livre

INTRODUÇÃO
A prática de exercícios físicos em
academias de ginástica tem se popularizado,
tornando-se uma das formas mais eficazes
de promoção de atividade física (AF),
frequentemente ausente na rotina diária
atual do ser humano. A união das práticas de
condicionamento físico ao suporte público
de lazer, permite além do acesso de uma
população diversificada, uma união de faixas
etárias e objetivos diferentes nesses espaços.
Assim, como muitas pessoas não possuem
poder aquisitivo para frequentar uma academia
particular, podem usufruir dos benefícios nas
academias públicas1.
A maioria das academias públicas
contam com aparelhos multiarticulares que
atendem diferentes públicos, sendo que o
investimento feito pelos municípios permite
que crianças, jovens, adultos e idosos tenham
acesso as academias com infraestrutura
completa e sem custo2. As Academias para
Todas as Idades (ATIs), academias ao ar livre
(AAL), academias a céu aberto (ACA), ou ainda,
Academias da Saúde são espaços inseridos em
sua maioria em praças e locais públicos com
aparelhos instalados (fixos) para a prática de
exercício físico nos moldes dos aparelhos de
musculação das academias tradicionais que se
tornou fenômeno em quase todas as cidades
brasileiras3. Os aparelhos são destinados
para realização de exercícios de ginástica,
propiciando movimentos para os grandes
grupos musculares e as articulações. Estes
espaços na maioria das vezes são frequentados
por idosos em busca de melhores condições de
saúde e qualidade de vida1.

A população idosa mundial aumentou
nos últimos anos e a estimativa é que no ano de
2050 o globo terrestre abrigue 1,5 bilhões de
pessoas com mais de 65 anos de idade4; sendo
que cerca de 80% dos idosos de todo o mundo
viverão em países em desenvolvimento5.
O Censo 2010 do Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística confirmou a tendência
de envelhecimento da população brasileira,
fruto da redução da taxa de fecundidade e
do aumento da expectativa de vida6. O dado
preocupante fica por conta de que quase metade
da população idosa sofre de mais de uma
doença crônica, como diabetes, hipertensão ou
problemas cardiovasculares.
A necessidade do cuidado neste público
está indiretamente ligada a saúde, pois para que
esta longevidade seja alcançada, é necessária
uma equipe multiprofissional assistindo esses
idosos, cujas ações em conjunto com diversas
especialidades da área da saúde e do setor
público priorizem a saúde e qualidade de vida
na terceira idade. Felizmente, o cuidado com
essa faixa etária é frequente pelas ações na
Atenção Básica a partir do Programa Saúde
da Família (PSF) via Ministério da Saúde, além
de outras propostas desse ministério. Alguns
estados e municípios promovem outas ações
voltadas para a Atenção Básica, como a criação
das Unidades Básicas de Saúde e de secretarias
específicas para os idosos. Um exemplo é
a Secretaria Especial de Envelhecimento
Saudável e Qualidade de Vida, do município
do Rio de Janeiro, além de diversos projetos
focados na prevenção e promoção da saúde
dos idosos7, por exemplo, as ATIs.
Apesar dessas iniciativas, verifica-se
que na grande maioria desses espaços falta de
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profissionais de Educação física para prescrever
e orientar de forma adequada a prática da AF,
principalmente em relação ao público de maior
frequência nesses locais, os idosos.
A presença do Profissional de Educação
física nesses ambientes potencializaria a
utilização desses espaços, ampliar o número
de usuários, melhorar a orientação e execução
dos movimentos, e contribuir para os usuários
atingirem o volume de AF preconizado pela
Organização Mundial de Saúde8, uma vez que
a grande maioria da população não atinge as
recomendações para a prática de AF, ao passo
que aumentaram consideravelmente as horas
em comportamento sedentário nas últimas
décadas.
Atrelado a isso, as ATIs poderiam ser
locais com prática de AF orientada, porém alguns
fatores merecem atenção do poder público: 1)
muitas ATIs não contam com infraestrutura
adequada; 2) não possuem acompanhamento
de profissionais para propiciar o uso correto
na prática dos exercícios; 3) a manutenção
dos espaços muitas vezes não acontece; e 4)
os equipamentos são levados ao esquecimento
assim como a população que os utiliza.
Dessa forma, compreender como os
frequentadores da terceira idade das ATIs
utilizam os equipamentos e, ainda, se recebem
orientação profissional antes de começarem
suas atividades são as justificativas desse estudo.
Assim, o objetivo desse estudo foi
verificar as características das ATIs no município
de São José do Rio Preto-SP e identificar como a
ausência de profissionais de Educação Física nas
ATIs impacta na utilização dos aparelhos pelos
idosos, na qualidade do serviço oferecido e na
adesão deste público ao exercício físico regular.

MÉTODOS
O responsável pela Secretaria de
Esportes e Lazer do município de São José
do Rio Preto-SP respondeu a um questionário
aberto sobre informações e opinião com
intuito de verificar os aspectos históricos e
características das ATIs da cidade (quando foram
criadas, primeira unidade inaugurada, quantas
unidades, se todas estão em funcionamento e
se todas as unidades contam com a orientação
de Profissionais de Educação Física, a jornada
de trabalho desses profissionais, entre outras
informações relevantes para esse estudo
destacados na Figura 1
Além disso, foi realizada uma revisão
bibliográfica nos bancos de dados do Google
Acadêmico e Scielo para verificar o impacto
da ausência dos Profissionais de Educação
Física na utilização dos aparelhos pelos idosos
nas ATIs. Os descritores utilizados para busca
pelo título dos artigos foram: atividade física,
exercício físico ao ar livre, idosos, terceira
idade, academia aberta, academias para todas
as idades, academias ao ar livre, academias a
céu aberto, saúde, lazer e qualidade de vida.
Foram selecionados estudos (clínicos, de caso
e aleatorizados, e de revisão relacionados com
o tema) no idioma português publicados a
partir de 2005, por ser o período de registro
da primeira ATI do Brasil. Os estudos com
informações incompletas, ineficientes ou com
irrelevância nos critérios metodológicos foram
excluídos. Posteriormente a inclusão e exclusão
com esses critérios descritos, foram inicialmente
analisados os títulos dos estudos, em seguida os
resumos e os textos completos. Com o intuito
de sistematizar os achados, as informações
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principais dos estudos selecionados foram
disponibilizadas em Figuras.

RESULTADOS
A quantidade de ATIs implantadas
em São José do Rio Preto/SP e a presença
de Profissionais de Educação Física nesses
espaços estão dispostas na Figura 1.
Segundo informações da Secretaria
a cidade conta com 106 ATIs (Figura 2) e
apenas quatro delas (Parque Estoril, Represa
Municipal, Jardim do Bosque e Praça do Boa

Vista) possuem profissionais de Educação
Física orientando os frequentadores. Segundo
a secretaria isso acontece devido ao públicoalvo desses bairros e a grande procura por
esses profissionais nesses locais com horários
acertados com cada orientador. Todavia,
existem estudos para ampliação da atuação dos
profissionais de Educação Física para as outras
unidades. Na opinião da secretária a qualidade
do serviço oferecido quando na presença dos
profissionais é melhor.

Figura 2. Academias para Todas as
Idades da Cidade de São José do Rio Preto-SP.
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Após descartar: 1) artigos de levantamento
técnico, 2) análise de discurso e 3) pesquisas com
participantes de outras faixas etárias além da terceira
idade ou 4) que não contemplavam a importância
da atuação do Profissional de Educação Física
nesses espaços; os artigos selecionados, seus
objetivos, principais achados e contribuições estão
disponibilizados no Figura 3.

Figura 3. Estudos que abordaram o tema
das Academias para Todas as Idades para o público
idoso, e que descrevem a importância da atuação
do Profissional de Educação Física nesses espaços.

Revista CPAQV – Centro de Pesquisas Avançadas em Qualidade de Vida | Vol.13| Nº.3| Ano 2021| p. 6

Presença de profissionais de educação física em academias ao ar livre

Uma grande quantidade de aparelhos
que algumas ATIs possuem pode prejudicar a
usabilidade dos frequentadores9. Seria essencial
contar com a presença do Profissional de
Educação Física para instruir os usuários
e possibilitar a obtenção dos benefícios
esperados com a execução do exercício físico9.
A quantidade de lesões em usuários
adultos das ATIs é baixa10, porém é preciso
ressaltar que usuários idosos, principais
frequentadores das ATIs, podem encontrar
dificuldades na execução dos exercícios,
uma vez que os aparelhos não têm ajustes
individuais12. Isso pode causar uma sobrecarga
desnecessária para articulações adjacentes ao
movimento primário, e a longo prazo, pode
causar lesões por movimentos repetidamente
incorretos. Todavia, a presença do Profissional
de Educação Física seria um fator para prevenir
essa repetição de movimentos potencialmente
perigosos.
O perfil dos usuários da terceira idade
em ATIs mostra que mais mulheres frequentam
esse ambiente, e que há uma porcentagem
considerável de usuários hipertensos (≅41%),
com colesterol elevado (≅32%) e excesso de
peso (≅43%)14. Todas essas condições são de
relevância para monitoramento constante,
uma vez que são fatores de risco para o
desenvolvimento de diversas doenças crônicas
não transmissíveis. A presença do Profissional
de Educação Física nesses ambientes auxiliaria
nesse monitoramento para triagem dos
usuários, que muitas vezes podem necessitar
de acompanhamento médico ou de outros
profissionais da área de saúde para auxiliar no
controle dessas doenças (p.e. com tratamento
medicamentoso auxiliar). A presença dos
profissionais também se justifica pelo objetivo
principal dos usuários nesse ambiente, de
melhorar ou manter uma boa saúde e qualidade

de vida, sendo relevante na visão dos usuários a
presença do Profissional de Educação Física11.

DISCUSSÃO
A implantação das ATIs ao ar livre em
praças e em determinados pontos da das cidades
brasileiras contribuem para um melhor acesso
da população ao lazer. Segundo Marcellino15, o
espaço de lazer de grande parte da população é
dentro de suas residências em frente à televisão.
Esse conceito mudou para várias pessoas após
terem um espaço para a prática de AF gratuitas
próximas de suas residências.
Os programas municipais locais
brasileiros para incentivar a atividade física a
partir de instalações fixas têm nomes diferentes
(Academia a Céu Aberto-ACA, Academias
ao ar Livre-AAL, Academias da Terceira
Idade-ATI, Academias da Saúde, entre outros),
pois isso depende como cada município
utiliza/utilizou os recursos disponibilizados
pela federação para nomear seus projetos e
programas1. As instalações brasileiras tiveram
incentivo para serem construídas a partir do
projeto do governo Chinês de 1998. Esse
projeto buscou incentivar a prática de atividade
física como campanha para os jogos olímpicos
de Pequim em 20081,2. Apesar da existência
de propostas anteriores também servirem
de base para criação das ACA/AAL/ATI,
como a “Praça de Esporte e Recreação” de
1926 em Porto Alegre3, as instalações atuais
tiveram recursos oriundos de políticas mais
recentes. A partir das ações previstas pela
Organização Mundial da Saúde (OMS) com a
Estratégia Global de Alimentação e Atividade
Física de 2004, houve a criação do Programa
Brasil Saudável em 2005 pelo Ministério da
Saúde1,4. Em continuidade, para fortalecer
o incentivo de hábitos saudáveis e prática de
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atividade física, o Ministério da Saúde lança em
2011 o Programa Academia da Saúde (PAS)
atrelado ao Sistema Único de Saúde (SUS)1, 5,
6.
O programa amplia as ações para além das
instalações, agora denominadas como polos,
voltados para Atenção Primária à Saúde
(APS), com equipamentos, profissionais para
orientação das atividades e exercícios físicos1,6.
. Existem várias iniciativas de ACA/AAL/ATI
nas cidades brasileiras. Um desses projetos
foi o Programa Maringá Saudável em 2005.
Nesse período esta cidade paranaense realizou
a versão de um modelo chinês de academias
composta para a prática de exercícios ao ar livre
que servem para alongar, fortalecer e estimular
a musculatura, além de trabalhar a capacidade
aeróbica dos idosos16.
O “Maringá Saudável” foi composto
por uma série de atividades, como a orientação
para uma alimentação saudável, a implantação
de hortas comunitárias e o incentivo à prática
de AF17. O projeto de Maringá foi reconhecido
pelo Ministério da Saúde como inovador
na saúde preventiva, recebendo recursos de
incentivo durante três anos consecutivos. A
experiência se disseminou e hoje mais de 700
municípios brasileiros contam com espaços do
gênero em praças, condomínios e, até mesmo,
em Unidades de Saúde pertencentes ao projeto
“Academia Carioca da Saúde”17. Este projeto
piloto rapidamente se difundiu para outros
municípios brasileiros, abarcando o uso para
pessoas com idade acima de 12 anos2.
Os
idosos
são
os
principais
frequentadores das ATIs, pois se sentem
muito solitários, especialmente ao perder seus
companheiros e por isso buscam melhorar
seu convívio social. Essa é a percepção da
coordenadora do curso de pós-graduação em
Saúde, exercício e envelhecimento do La SalleRJ, professora Kátia Dias17. Com o aumento

da expectativa de vida, segundo o censo do
IBGE6, a tendência de envelhecimento da
população brasileira será ainda maior o que faz
com que esse público procure atividades que
possam melhorar sua qualidade de vida17.
A falta do acompanhamento e
orientação de Profissionais de Educação Física
em ATIs é visto como um problema pelos
frequentadores, como ocorre na Praça do Bom
Pastor em Juiz de Fora18. Porém essa situação
não é uniforme no Brasil, pois há relatos da
presença de profissionais em dois horários
diferentes (uma de manhã e outra à tarde) em
ATIs de Belém, onde professoras que atuam
pela Secretaria municipal de esporte, juventude
e lazer (SEJEL) são responsáveis por indicar
exercícios aos alunos e ensinar os mesmos
a utilizarem os aparelhos evitando assim o
surgimento de lesões pelo uso inadequado dos
equipamentos1.
Apesar disso, a ausência de orientação
também ocorre em outros estados brasileiros.
Em edição publicada no Jornal Folha de São
Paulo7, o Tribunal de Justiça de São Paulo
condenou a prefeitura do município de São
José dos Campos exigindo a indenização de
R$ 50 mil para a família de um adolescente
do sexo masculino de 13 anos, o qual
necessitou amputar um dedo do pé após cair
de um aparelho de ginástica em uma ATI. A
prefeitura tentou recorrer justificando sobre
a sinalização disposta na ATI, da inadequação
de utilização do aparelho por jovens, além de
argumentar sobre a obrigação da família em
impedir o adolescente de utilizar o aparelho.
Todavia, chegou-se a um consenso de que a
prefeitura do município deveria disponibilizar
um profissional habilitado para orientar os
frequentadores da ATI, e ainda realizar a
manutenção periódica dos equipamentos
instalados. A fim de evitar situações como essa,
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a Prefeitura de Santos cercou as suas academias
ao ar livre e estabeleceu horários em que há
presença do Profissional de Educação Física.
Para fazer uso do espaço é preciso ainda
inscrição prévia do usuário e atestado médico7.
O auto exercício, planejado e executado pelo
próprio usuário, é uma preocupação pois a
maioria destes espaços públicos não possuem
profissionais da área da saúde atuantes
para o atendimento aos usuários que são
prejudicados12. De acordo com o sistema do
Conselho Federal de Educação Física e do
Conselho Regional de Educação Física do
Estado de São Paulo7, todos os 645 municípios
de São Paulo receberam ofícios com
orientações do Conselho pedindo providências
em relação à disponibilidade de Profissionais
de Educação Física devidamente registrados
atuando nas ATIs19. Esse alerta foi feito para
conscientizar os administradores, visto que os
conselhos não são capazes de fiscalizar todos
esses estabelecimentos7.
A ausência do Profissional de Educação
Física para orientar os usuários tem impacto
na segurança do usuário e na execução dos
exercícios20. Segundo Silva et al.10, a falta de
supervisão direta poderia aumentar a exposição
ao risco de lesões. Para confirmar essa hipótese,
Silva et al. categorizou os participantes por
sexo, a idade em duas faixas etárias (18-59 anos
e ≥ 60 anos) e a situação conjugal (solteiro,
separado, viúvo, casado, vivendo com parceiro).
Os participantes desse estudo citaram o tempo
utilizado em caminhada e em atividades físicas
de intensidade moderada e vigorosa, além da
frequência semanal dessas atividades praticadas
habitualmente, juntamente com atividades
de lazer conferidas com o questionário
internacional de atividade física (IPAQ). A
ocorrência de lesões foi autorreportada e a
associação dessa condição foi testada com as

informações sociodemográficas, de AF e de
uso das ATIs.
Ao final concluiu-se que a ocorrência de
lesões que foi de apenas 3,4% e sem associação
com as informações pesquisadas. A prática de
AF nesses equipamentos aparenta ser segura
para a integridade física dos seus frequentadores.
Destaca-se que todos os participantes desse
trabalho eram adultos. Contudo, outra pesquisa
em academias ao ar livre com 374 idosos na
cidade de Fortaleza-CE identificou mais de um
terço dos idosos entrevistados apresentavam
excesso de peso14. Esse dado merece atenção
uma vez que essa condição caracteriza
maiores chances de problemas de saúde em
todas as faixas etárias, aumentando o risco de
problemas crônico-degenerativos e assim a
necessidade de monitorar o perfil clínico dos
idosos periodicamente, com a finalidade de
proporcionar a melhora dessas condições e,
consequentemente, da qualidade de vida dos
usuários dos equipamentos por meio da prática
adequada de AF14, 21, 22.
Uma dificuldade encontrada em
relação aos aparelhos das ATIs é que eles não
possuem um sistema de regulagem de carga,
impossibilitando alguns usuários de executarem
as atividades de maneira correta e segura ou
que consiga ajustar seu tamanho ao aparelho1.
Apesar das informações disponibilizadas nos
espaços das ATIs:
Em cada academia instalada existe um painel
informativo,

porém,

nem

todos

contêm

informações necessárias para se elaborar um
treino sozinho. Cada painel aborda um tipo de
informação,
alongamentos,

mostrando

grupos

quantidades

de

musculares,
séries

e

repetições, mas todas essas informações não são
individualizadas, todos podem fazer da mesma
maneira11.
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Há diversas reclamações comuns entre
os usuários das ATIs de que não constam
no painel informações essenciais (tempo de
descanso, intervalo entre as séries e tipos de
treino) para realização dos exercícios, e que um
profissional da área poderia orientar11. Além
disso, alguns cuidados especiais devem ser
tomados caso o idoso possua alguma restrição,
que pode estar relacionada às modificações
progressivas da idade ou a patologias das mais
diversas (cardiovasculares, osteoarticulares,
entre outras) que são mais frequentes com o
envelhecimento. Com isso, indivíduos nessa
faixa etária inicialmente devem ser submetidos
a um questionário, cujo objetivo é saber: se
apresentam algum tipo de sintoma clínico ou
patologia que possa interferir ou colocá-los em
risco durante o exercício, quais são os fatores
de risco para doença coronária, qual o tipo e
intensidade de exercício que desejam realizar23.
Na maioria das vezes os idosos procuram AF
por conta própria, ou seja, sem consultar um
médico antes para realizar exames de rotina ou
que possam diagnosticar algum impedimento
para realização de algum exercício físico.
Para evitar situações que levem a lesões
tanto articulares como musculares, e para
atender a legislação em vigor da Coordenação
de estudos legislativos24:
Compete ao Profissional de Educação Física
coordenar, planejar, programar, supervisionar,
dinamizar, dirigir, organizar, avaliar e executar
trabalhos, programas, planos e projetos, bem
como prestar serviços de auditoria, consultoria
e assessoria, realizar treinamentos especializados,
participar

de

equipes

multidisciplinares

e

interdisciplinares e elaborar informes técnicos,
científicos e pedagógicos, todos nas áreas de
atividades físicas e do desporto.

[...] além de proporcionar adaptações
fisiológicas mais adequadas para terceira idade,
seria necessário a presença de profissionais de
Educação Física nesses espaços para orientar
corretamente os usuários. Entretanto, nem
sempre há a presença destes profissionais
nestes locais.
Os Profissionais de Educação Física
são os mais recomendados para planejar o grau
de dificuldade do exercício para cada indivíduo,
a quantidade de repetições, a postura ideal, a
execução do movimento e as restrições, enfim,
respeitar os princípios do treinamento físico25.
Quando os exercícios são praticados além da
capacidade física ou de forma incorreta, põe-se
em risco a saúde do indivíduo em decorrência
de lesões e, em casos de populações especiais,
pode até mesmo ocasionar o óbito.

CONCLUSÃO
A ausência dos Profissionais de
Educação Física dificulta a utilização dos
aparelhos das ATIs pelo público idoso, pois
alguns exercícios envolvem complexidade em
sua execução e os aparelhos não apresentam
regulagem para tamanhos corporais distintos.
Os usuários concordam que é necessária
orientação de profissionais para melhor
aproveitamento do espaço das ATIs. Em
São José do Rio Preto há poucas ATIs com
acompanhamento por profissionais. Somente
4% das ATIs da cidade (quatro em 106) contam
com a supervisão da realização dos exercícios
físicos por Profissionais de Educação Física.
Apesar de existir a intenção para ampliar
a cobertura de supervisão profissional nas
ATIs, é preciso realizá-la, pois o público de
maior frequência nesses espaços são os idosos,
faixa etária de maior prevalência de condições
especiais e necessidade de supervisão constante.
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