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2 SURJUDPD ³),)$
SHOD SD~GH´ IRL FULDGR SHOR &HQWUR GH $YDOLDo}Hs e Pesquisas Médicas - FIFA
(F-MARC), implementado inicialmente no continente Africano em 2010 e tem como objetivo a
educação em saúde para crianças com base em um cenário de futebol. O programa é organizado em
11 sessões que se baseiam em mensagens simples visando a promoção da saúde e prevenção de
doenças transmissíveis e não transmissíveis. Cada sessão é composta por dois blocos de 45
PLQXWRV XP p FKDPDGR GH ³-RJDQGR )XWHERO´ TXH IRFD QR HQVLQR GH XPD KDELOLGDGH HVSHFtILFD
desse esporte, com a finalidade de elevaU RV QtYHLV GH DWLYLGDGH ItVLFD RXWUR p FKDPDGR GH ³-RJXH
/LPSR´ R TXDO HQVLQD VREUH XPD TXHVWmR SDUWLFXODU GH VD~GH H FRPSRUWDPHQWR VDXGiYHO $SHVDU GD
importância do programa, uma vez que representa uma ferramenta lúdica para trabalhar educação e
saúde no contexto escolar, não se tem até o momento um artigo de revisão, acerca de suas principais
potencialidades e desafios. Com base no exposto, o objetivo do estudo foi analisar as publicações
científicas relativas ao SURJUDPD ³),)$
SHOD 6D~GH´ GHVGe o período de sua criação até o
presente momento. Trata-se de uma revisão narrativa, no qual se buscaram artigos nos bancos de
dados na Biblioteca Virtual de Saúde (BVS-BIREME), refinando pelas fontes de dados da Literatura
Latino Americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS) e Literatura Internacional em Ciências
da Saúde (MEDLINE). A delimitação temporal foi o período de 2010, momento em que o programa foi
FULDGR DWp
DWUDYpV GDV SDODYUDV ³SURJUDPD ),)$
SHOD VD~GH´ RX DSHQDV ³FIFA 11 pela
saúGH´ 2V FULWpULRV GH LQFOXVmR IRUDP DUWLJRV FLHQWtILFRV GLVSRQtYHLV QD tQWHJUD HP PHLR HOHWU{QLFR
Os critérios de exclusão foram: teses, dissertações, trabalhos de conclusão de curso, livros, capítulos
de livros, anais de congressos ou conferências, artigos de revisão, relatórios técnicos e científicos e
documentos ministeriais. Para o acesso ao texto completo, foram usados os seguintes recursos: link
disponível diretamente na base de dados LILACS, portal do periódico em que o artigo foi publicado,
portal CAPES e buscador Google. A partir desses critérios foram incluídas 07 produções e analisadas
quanto ao objetivo e aos principais resultados encontrados. Dentre as sete produções analisadas,
três buscaram analisar o nível de conhecimento em saúde dos escolares após a intervenção do
3URJUDPD ³),)$
SHOD VD~GH´ 1HVVH VHQWLGR RV HVWXGRV HQFRQWUDUDP TXH KRXYH PHOKRUD QHVVH
aspecto, visto que dois deles demonstram um aumento médio de 18,4% e 11,9% nos acertos em
seus respectivos questionários de conhecimento em saúde, enquanto o terceiro estudo relatou
melhora de forma qualitativa. Dois estudos analisaram os efeitos do Programa sobre valências
físicas, como medidas de composição corporal, níveis de pressão sanguínea e aptidão física das
crianças. Nesse aspecto, após a prática do programa, os trabalhos reportaram uma redução
significativa da pressão arterial sistólica, índice de massa corporal, percentual de gordura corporal,
melhora do equilíbrio postural e desempenho de salto horizontal em escolares. Ainda, uma pesquisa
avaliou a repercussão do Programa sobre a função cognitiva dos estudantes, a qual encontrou
melhora significativa no desempenho da memória de trabalho, atenção e alerta, após a intervenção.
Um dos estudos também aplicou um questionário relativo ao bem-estar (PedsQL), que obteve
melhora significativa na Dimensão Social, após a intervenção. Três estudos também mencionam a
avaliação positiva dada pelas crianças ao Programa. Um outro trabalho buscou analisar se o
programa poderia atender às reais necessidades de uma comunidade escolar local, e concluiu que o
³),)$
SHOD VD~GH´ DLQGD DSUHVHQWD XPD SHUVSHFWLYD KLJLHQLVWD H DOJXPDV GDV VXDV SHUVSHFWLYDV
não condizem com a realidade local dos estudantes, e, portanto, suas ações devem ser repensadas,
considerando o contexto local dos escolares. Embora apenas sete artigos tenham sido encontrados,
conclui-VH TXH R 3URJUDPD ³),)$
SHOD VD~GH´ GHPRQVWUD UHVXOWDGRV LPSRUWDQWHV WDQWR GR SRQWR
de vista de aquisição de conhecimentos em saúde, como também na atuação positiva sobre alguns
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marcadores, como pressão arterial, composição corporal e desempenho físico, além de melhorar o
desempenho cognitivo dos escolares.
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