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RESUMO

Entre as Práticas Integrativas e Complementares (PIC) do SUS1 o Chi Gong, reconhecido e preconizado pelo Ministério  da Saúde, é uma atividade física oriental que pode ser

definido como a arte de manipular as energias através de  movimentos suaves e respiração controlada, com o objetivo  de equilibrar as energias corporais. Alguns estudos2; 3;4;

5;6; 7 mostram que a prática regular do Chi Gong pode trazer inúmeros benefícios para a saúde e impacto na qualidade de vida das pessoas. O projeto Chi Gong: um novo fazer

para um novo viver tem como objetivos principais contribuir para a melhora da qualidade de vida de usuários que estão adstritos à Unidade Básica de Saúde (UBS). Entre os

objetivos específicos  está a análise de possíveis relações entre funcionalidade e percepção de saúde, proporcionar vivência para os estagiários de promoção de saúde por meio

das  PIC.As ações deste projeto foram desenvolvidas em  4 UBS na cidade de Divinópolis, MG. Toda população adstrita a UBS selecionada foi convidada a participar. Os 

participantes acima de 18 anos se submeteram, a um protocolo de avaliação aplicado antes do início da prática.A prática foi realizada 2X/semana semana por 60 min.

Participaram 118 usuários com faixa etária entre 18 a 88 anos, sendo que 61,0% está acima de 60  anos.Das pessoas atendidas, 83,8% são do sexo feminino, 62% são casados

e 76%  praticava atividade física. Quando perguntados sobre sua saúde 77,1% disse que sentia desconforto físico e 48% a classifica sua condição de saúde como boa. Ainda não

foi feita a reavaliação destes pacientes, mas segundo relatos dos indivíduos frequentes houve uma melhora no bem-estar geral e é possível observar que a nova  abordagem à

saúde, permite construir um novo ressignificado em relação a prevenção, cura e ao autocuidado com o corpo. Ações extensionistas como esta podem promover uma vivência

impar para o aluno que deve perceber esta nova concepção na busca pela saúde por meio de prevenção, e não somente pela cura. 

Projeto 1


