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CONSULTA DE ATIVIDADE 
FÍSICA NOS CUIDADOS 
DE SAÚDE PRIMÁRIOS: 
RELATO NA 1ª PESSOA

Dia 16 de abril de 2019, de tarde. 
Acontecia na USF Santiago, em 
Marrazes – Leiria, a primeira consulta 
de atividade física no Serviço Nacional 
de Saúde. Um marco para a história da 
relação entre Exercício Físico e Saúde 
no nosso país.  
Uma consulta interdisciplinar que 
juntou, e junta, um médico com 
especialização ou pós-graduação em 
Medicina Desportiva e um Profissional 
de Exercício Físico. Foi à D. Anabela 
(nome fictício por questões de 
anonimato). Sexo feminino, 42 anos, a 
atravessar uma depressão. Fortemente 
medicada, sem ânimo no dia-a-dia, 
sem vontade de “fazer grande coisa”. 
Dez meses passados e a D. Anabela 
já não está de baixa médica. Já é 
praticante regular de atividade física 
e, recentemente, inscreveu-se num 
ginásio. Começamos com um caso de 
sucesso, para alertar que não foi, nem 
é, sempre assim.

Estas consultas foram criadas no âmbito 
de um dos eixos prioritários de ação do 
Programa Nacional para a Promoção 
da Atividade Física, da Direcção-Geral 
da Saúde. Surgem do disposto no 
Despacho n.o 8932/2017, de 10 de 
outubro, que determina a realização de 
projetos-piloto em unidades funcionais 
de Agrupamentos de Centros de 
Saúde (ACES) e em estabelecimentos 
hospitalares do SNS, para dois grupos 
específicos: utentes com diabetes tipo 
2 ou depressão. 
Visando testar novos procedimentos 
para a promoção da atividade física 
em utentes do SNS, o objetivo é que 

a implementação destas consultas, 
atualmente a decorrer em 13 unidades 
de saúde integradas no projeto 
piloto, permita cumprir três objetivos 
estratégicos: 

a) reforçar a integração da promoção 
da atividade física nos cuidados de 
saúde no SNS;

b) melhorar a formação e a 
capacitação dos profissionais de saúde 
no SNS para promover a atividade 
física; 

c) articular a ação dos cuidados 
de saúde no SNS com os recursos 
promotores de atividade física e 
exercício físico na comunidade. 

Admito que, no imediato, começar a 
criar ideias dos indivíduos que iriam 
surgir… que engano. Diabetes tipo 2 e 
depressão não escolhem sexo, idade, 
raça ou estrato social. 
São inegáveis os benefícios que o 
Exercício proporciona, tendo sido 
apontado como uma excelente 
ferramenta terapêutica para 26 
doenças crónicas (Pedersen e Saltin, 
2015). Por exemplo, relativamente aos 
benefícios induzidos pelo exercício em 
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É nossa função não desistir,  
e ajudar as pessoas a encontrar 
razões pessoalmente relevantes 
para a prática. 

“
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indivíduos com diabetes tipo 2, é vasta 
a literatura específica que se debruça 
sobre o treino aeróbio, treino de força, 
junção destes dois (Yang e col., 2014), 
ou mesmo treino intervalado de alta 
intensidade (Wormgoor e col., 2017). 
Assim, estamos capazes de sustentar, 
junto destes indivíduos, as escolhas 
que tomamos e que consideramos as 
adequadas para o seu estado. Falta 
que eles as desejem cumprir também. 
Assumo que essa é uma luta desigual. 
Convencer o Sr. Carlos (nome fictício) 
que é possível controlar a doença 
através de alimentação e atividade 
física adequadas é difícil. Ele detém 
todos os argumentos possíveis e 
imaginários para se negar a fazê-lo. 

É nossa função não desistir, e ajudar 
as pessoas a encontrar razões 
pessoalmente relevantes para a prática. 
Ou seja, para teimoso, teimoso e meio. 
Provavelmente foi o que me tornei. 

Estamos a falar de indivíduos que, 
na sua maioria, não têm vontade de 
fazer exercício. Que não decidiram 
inscrever-se num ginásio. Que não 
decidiram adotar um estilo de vida 
mais ativo porque viram nas notícias 
que o sedentarismo mata. Que foram 
referenciados pelo seu médico de 
família, e como não se diz que não 
a quem cuida de nós, aparecem. Até 
porque querem ver do que se trata. 
Experimentam. E nós, profissionais 
de exercícios físico, não podemos 
deixar fugir essa oportunidade. Temos 
de a agarrar com unhas e dentes 
e ajudar cada utente a encontrar 
a sua motivação. Nós sabemos o 
potencial que o exercício tem e nós 
podemos servir de guias para que os 
nossos utentes o descubram também. 
De forma individualizada, caso a 
caso... Mas nós somos capazes! Ai 
se somos. Estamos ali, num gabinete, 
com um perímetro abdominal acima 
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de um metro, que num minuto de 
teste de step desiste a arfar como se 
não houvesse amanhã, e ganhamos 
consciência que a nossa função, a 
nossa responsabilidade é deveras 
importante. Não sei se salvamos vidas, 
mas não tenho dúvidas que ajudamos 
a salvá-las.

Passados cerca de onze meses desde  
a primeira consulta, foram demasiadas 
as experiências para serem relatadas. 
Casos de sucesso foram vários. Menos 
baixas médicas, menos medicação, 
ou telefonemas a dizer que “não me 
lembro há quantos anos não acordava 
com a glicemia abaixo dos 100. 
Obrigado”, são provas disso mesmo. 
Casos de insucesso foram vários.  
Ou talvez não. Ou talvez todos tenham 
tido a sua oportunidade para aprender 
e adaptar. Afinal, não é disso que 
somos todos feitos?




