
18º SEMINÁRIO DE PESQUISA & EXTENSÃO DA UEMG

 18/10/2016

CIÊNCIAS DA SAÚDE ( PÔSTER )

NOME: NIFFER NUNES SILVA EVANGELISTA

TÍTULO: ATIVIDADES AERÓBICAS ORIENTADAS PARA A POPULAÇÃO DE ITUIUTABA (MG)

AUTORES: JEZIEL ALVES REZENDE, NIFFER NUNES SILVA EVANGELISTA, NÍFFER NUNES SILVA EVANGELISTA, JEZIEL ALVES REZENDE

AGÊNCIA FINANCIADORA (se houver): PAEx

PALAVRA CHAVE: CAMINHADA, SAÚDE, ORIENTAÇÃO ATIVIDADES, QUALIDADE DE VIDA

RESUMO

O projeto tem como objetivo realizar avaliações das pessoas que praticam caminhadas e jogging, que utilizam a Avenida José João Dib (Marginal) nos finais de tarde, para

melhora na saúde física e emocional Segundo, Coelho & Burini, (2009) os exercícios ajudam a controlar o perfil lipídio, a pressão arterial, o peso, o diabetes, é nessa perspectiva

que encaminhamos nosso trabalho, com orientações corretas com base em pré-avaliações. Durante o projeto, os participantes podem medir sua pressão arterial através do

Esfigmomanômetro Digital, além de serem avaliados em balança de bioimpedância possibilitando o diagnóstico sobre a porcentagem relativa de ossos, músculos, água e gordura

do corpo. Posteriormente são orientados e se desejarem acompanhados em seus exercícios por um dos membros da equipe do projeto, composto pela extensionista, uma aluna

de iniciação científica e o professor. No ano de 2016 foram acompanhados 9 homens e 26 mulheres, com idade entre 14 a 68 anos, ficando observado que boa parte são

mulheres que estão acima do peso ideal, na faixa etária dos 35 anos, que procuram a equipe para melhor orientação. A questão da hidratação é algo que é sempre abordado,

visto que os participantes relatam não se preocuparem com a quantidade de água ingerida. Uma das metas do projeto é envolver a comunidade, aumentando assim envolvimento

com atividades que resultem uma melhoria da saúde, fato já mencionado por outros autores ao discorrer sobre a importância do projeto de extensão. Como resultados parciais

temos: para a academica a possibilidade de aplicar  os conhecimentos teóricos possibilitando a conexão teória-prátic e para os participantes da comunidade a possibilidade de

receber orientações corretas quanto ao volume e intensidade nas caminhadas melhorando a saúde e qualidade de vida.
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