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Descrição da experiência - resumo do projeto

Apresentação/Introdução:

A transição demográfica vivenciada no Brasil tem ocasionado a mudança no padrão de

adoecimento da população se tornando mais comum as doenças crônicas não transmissíveis

e a obesidade, neste sentido a rede de saúde precisa ajustar a oferta de serviços de acordo

com essa demanda, sendo necessário trabalhar ações de prevenção e proteção a saúde que

trabalhem os fatores que desencadeiam tais patologias, ficando, portanto evidente a

importância de atividades que incentivem a prática de exercícios, alimentação saudável e

reduza a carga de estresse do dia a dia de trabalho das pessoas.

Objetivos

Neste sentido este trabalho tem o intuito de relatar a experiência de um grupo de

profissionais de saúde que vem desenvolvendo o projeto Cidade Vida: Saúde na praça que

tem como intuito incentivar a prática de exercícios físicos, bem como promover melhora da

qualidade de vida das pessoas que dele participam no município de Currais Novos-RN.

Metodologia

O projeto é realizado por dois educadores físicos e três estagiários sendo desenvolvido

durante toda a semana nas praças, quadras e academias de saúde do município de Currais

Novos. Além de promover a prática de exercícios físicos o projeto incentiva que as pessoas

saiam da ociosidade, trabalhem o corpo, percam peso, aumentem a autoestima e interajam

entre si durante as atividades fazendo os grupos se tornarem verdadeiras famílias que

cuidam junto da saúde ao ar livre.

Resultados

O projeto atende cerca de 800 pessoas de todos os sexos e com idades entre 12 e 85 anos

em toda a cidade. Acontece em 10 pontos estratégicos sendo atendida a população de todos



os bairros. O inicio do projeto se deu em novembro de 2021 e vem sendo fortalecido ao longo

do tempo e o intuito é que a equipe se torne multiprofissional com a presença de mais duas

categorias profissionais: nutrição e psicologia, garantindo ainda mais a integralidade do

cuidado. Além do bem estar físico muitas pessoas contempladas pelo projeto ainda relatam

redução do uso de medicação do tipo psicotrópicos e ansiolíticos, sendo essa uma estratégia

importante no auxilio ao tratamento da ansiedade e demais problemas de ordem psicológica.

Conclusões

Cidade Viva: saúde na praça tem sido uma estratégia importante na promoção de saúde no

município de Currais Novos –RN garantindo a população acesso gratuito e universal a prática

de exercícios físicos de forma orientada e regular contribuindo na melhoria da condição de

vida dos usuários que aderem as atividades do projeto.

Palavras-Chave

Promoção a saúde, qualidade de vida.
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