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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, alivia os sintomas da depressão, aumenta a autoconfiança e a autoestima. 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 conhecer o perfil epidemiológico dos usuários da UBS Niterói, em Divinópolis, oferecer atividade física supervisionada e conscientizar a

população da importância da atividade física como fator de promoção de saúde. Metodologia: O Projeto foi divulgado na UBS através de cartazes e comunicação verbal. Os

usuários interessados em participar do Projeto e com indicação médica para a prática de atividade física, se inscreveram e foram avaliados pelos acadêmicos na UBS, para

obtermos dados socioeconômicos e histórico de saúde. Os usuários iniciaram a prática de atividade física em grupo, 2 vezes semanais com duração de 50 minutos. Além do

exercício físico são realizadas atividades de educação continuada como palestras e grupos operativos. O perfil epidemiológico dos usuários será traçado a partir da análise

descritiva dos dados coletados nas fichas de avaliação ao final do Projeto pois, a inserção dos usuários no grupo tem fluxo contínuo. Resultados: Hoje o grupo conta com a

participação de 15 usuários; 11 mulheres e 4 homens, média de  63 anos, com histórico de depressão, hipertensão e antecedentes familiares para coronariopatia. Os usuários

são assíduos e participativos nas atividades propostas. A adesão dos usuários ao grupo de atividade física tem um importante significado enquanto fator de promoção de saúde e

objetivo deste Projeto. A expectativa é que até o final de 2016 novos usuários se tornem participantes do Projeto. 
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