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RESUMO

Segundo American College of Sports Medicine,quanto mais ativa é uma pessoa menos limitações físicas ela tem. O exercício físico promove melhora a capacidade de realizar as

atividades do cotidiano com vigor e energia e reduz o risco de desenvolver doenças ou condições crônico degenerativas, alivia os sintomas da depressão, aumenta a

auto-confiança e melhora a auto-estima (NERI,2001). A realização deste projeto se justifica na necessidade atual de estruturação efetiva de programas que enfatizem a prática de

atividades físicas e o engajamento dos profissionais de saúde frente a esta ação. Os objetivos são traçar o perfil epidemiológico dos usuários da Unidade Básica de Saúde

Niterói, na cidade de Divinópolis, oferecer atividade física supervisionada e conscientizar a população da importância da atividade física como fator de promoção de saúde. Foi

realizada avaliação dos usuários da Unidade Básica de Saúde que tiveram indicação médica para a prática da atividade física e formou-se um grupo de 15 usuários, sendo 11

mulheres e 4 homens, média de 63 anos; 3 usuários apresentam queixas ortopédicas, 1 com depressão e 3 hipertensos; 9 usuários tem história familiar positiva para doença

arterial coronariana; 13 são aposentados e usam medicamentos; 2 usuários realizam atividade física regular. Este projeto oferece atividade física duas vezes por semana com

duração média de 50 minutos, em frente à UBS e além do exercício físico são realizadas atividades de educação continuada através de palestras e grupos operativos.A

elaboração conjunta das ações desenvolvidas permite aos acadêmicos a associação entre teoria e prática e o conhecimento interdisciplinar, aumentando as possibilidades de

intervenção na saúde da comunidade. Os resultados destas ações são a formação de profissionais críticos e assistência à saúde de qualidade. . 
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