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RESUMO – Os benefícios do exercício físico são evidentes na atenção primária, secundária e 
terciária da saúde. Objetivou-se analisar o perfil dos pacientes de uma unidade ESF que aderiram à 
caminhada em grupo, proposta pela equipe PET e profissionais da Unidade. Trata-se de um estudo 
de campo, natureza exploratória com característica quantitativa realizado em uma unidade ESF na 
cidade de Ponta Grossa- PR. A caracterização do perfil baseou-se nos índices de pressão arterial, 
IMC, idade, tabagismos, circunferência abdominal e sexo. O lançamento da caminhada ocorreu no 
mês de abril de 2013 com a aderência de 108 usuários. Como resultados obteve-se que dos 
pacientes que aderiram a caminhada, 83,3% (90) eram do gênero feminino e 16,7% (18) do gênero 
masculino. Em relação a idade, 7,4%(8) possuíam até 29 anos, 52% (56)dos pacientes tinham entre 
30 e 64 anos, enquanto 33,3% (36) possuíam mais que 65 anos. Quanto ao tabagismo, 8,5% (9) 
referiram-se tabagistas e 91,5% (96) dos pacientes como não tabagistas. Em relação a pressão 
arterial, 66,7%(72) estavam normotensos e 33,3%(36) estavam com algum grau de hipertensão. 
Segundo o IMC, 2,7% (3) estavam abaixo do peso, 30,5% (33) no peso ideal, 63% (68) com 
sobrepeso e 3,7%(4) com algum grau de obesidade. Com relação a CA e risco para doença 
cardiovascular, entre as mulheres, 9,2% (10) estavam com a CA normal, 19% (17) apresentavam 
risco cardiovascular aumentado, enquanto 73,3%(66) estavam com risco substancialmente 
aumentado. Já no gênero masculino, 38,9%(7) dos homens estavam com CA normal, 27,8%(5) com 
risco aumentado e 33,3%(6) com risco substancialmente aumentado.Conclui-se que a caracterização 
do perfil das pessoas que aderiram a ação de educação em saúde para a caminhada leva a uma 
visão mais ampla dos pacientes que necessitam de maior atenção. 
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Introdução 

 
A prática da atividade física (AF), atualmente, é uma alternativa para manter boa saúde e 

prevenir algumas doenças como, diabetes, hipertensão e doenças cardiovasculares, além de 
contribuir para o fortalecimento dos músculos, ossos e articulação e atuando na prevenção e 
tratamento da obesidade (DUTRA; DAMASCENO; SILVA et al,2007). 
 A caminhada é um dos exercícios mais populares  e indicados  por profissionais de saúde e, 
utilizada em programas de controle de peso, contribuindo também na autoestima dos pacientes, e 
estes devem ser orientados sobre as  vantagens de deixar d e lado o sedentarismo e a possibilidade 
de prevenção de agravos advindos do mesmo, desenvolvendo práticas corporais e atuando na 
redução de barreiras para adoção de um estilo de vida ativo(VIDMAR; POTULSKI; SACHETTI  et al., 
2011). 
 O exercício físico deve ser de maneira abrangente e coletiva, a fim de possibilitar a inclusão 
dos diversos grupos populacionais adstritos nas áreas atendidas, não restringindo o acesso apenas 
às populações já adoecidas ou mais vulneráveis e assim proporcionando qualidade devida para toda 
população. Atividades como alongamento e técnicas respiratórias são realizadas no intuito de sensibilizar 

a comunidade para uma vida ativa, e devem ser utilizados  em associação com a atividade física( SILVA; 
RIBEIRO; MACHADO, 2012). 
 Os benefícios do exercício físico são evidentes na atenção primária, secundária e terciária da 
saúde, colaborando com na promoção da saúde  oferecendo informações e alternativas para práticas 
corporais, intervindo de forma positiva sobre os fatores que influenciam na saúde e também na 
prevenção de doenças, além da reabilitação  de processos de doença (COELHO; BURINI, 2009). 
 Com o intuito de promover ações de saúde, como incentivar a prática do exercício físico, os 
Ministérios da Saúde e da Educação instauraram o Programa de Educação pelo Trabalho para a 
Saúde (PET-Saúde), o qual tem parcerias com as Secretarias Municipais de Saúde e Instituições de 
Ensino Superior, e com objetivo de acrescentar  na formação profissional  a experiência com  à 
Estratégia de Saúde da Família (ESF), integrando o ensino, serviço e a comunidade. E articulando 
ações para promoção da saúde, juntamente com o aprimoramento da formação profissional e a 
consolidação do SUS, através do conhecimento interdisciplinar (SANTOS; THIESEN, 2010). 
 Sabendo-se da importância da prática de atividade Física, a equipe de alunos membros do 
PET-Saúde da Universidade Estadual de Ponta Grossa, mediante o diagnóstico das condições em 
saúde feito da unidade de saúde em que atuam, levantaram a necessidade de reativar um grupo de 
caminhada. Sendo assim, aborda-se neste trabalho a intervenção do grupo PET- Saúde em uma 
unidade ESF.  
 
 
Objetivos 

 
Objetivou-se analisar o perfil dos pacientes de uma unidade ESF que aderiram à caminhada 

em grupo proposta pela equipe PET e profissionais da Unidade. Baseou-se nos índices de pressão 
arterial, índice de massa corpórea (IMC), circunferência abdominal (CA), idade, gênero e tabagismo 
para caracterização dos usuários que aderiram a caminhada. 

 
 

Metodologia 
 

Trata-se de um estudo de campo, de natureza exploratória com característica quantitativa 
realizado em uma unidade ESF na cidade de Ponta Grossa- PP.Realizou-se tal estudo durante o 
projeto de extensão Programa de Educação pelo Trabalho para Saúde. Este projeto conta com a 
participação de professores da UEPG, que atuam como tutores, profissionais da Secretaria Municipal 
de Saúde, que são os preceptores e acadêmicos dos cursos de bacharelado em enfermagem, 
educação física, farmácia, medicina, odontologia e serviço social. Este estudo resulta das atividades 
realizadas no Projeto de Extensão do PET-Saúde UEPG/SMS Ponta Grossa - "Fortalecendo a 
Estratégia Saúde da Família em Ponta Grossa com foco na gestão da clínica ampliada e no cuidado 
integral em todos os ciclos de vida". Foi realizado na Unidade Estratégia Saúde da Família Ottoniel 
Pimentel dos Santos, situada em bairro na periferia da cidade. 

A coleta de dados inicial foi realizada pelos acadêmicos no período de agosto a setembro de 
2012, o enfoque foi dado aos prontuários de pacientes com hipertensão arterial sistêmica (HAS) e 
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diabetes mellitus (DM). Diante dos dados obtidos, destacou-se a necessidade de implantação da 
caminhada coletiva. 

Elaborou-se então uma meta da prática de três caminhadas semanais de uma hora cada. 
Convidou-se toda a comunidade, não somente hipertensos e diabéticos, através da distribuição de 
convites e busca ativa pelas agentes comunitárias de saúde. Como critério de inclusão os pacientes 
necessitaram participar de uma ação de educação em saúde para lançamento da caminhada, 
realizada no dia 10 de abril de 2013 na Unidade de Saúde. 
    No dia de lançamento da caminhada obteve-se uma população de 108 pessoas. Os 
pacientes participaram de dada educação em saúde sobre os benefícios da atividade física e 
posteriormente uma orientação sobre aquecimento adequado. Em um segundo momento, os 
pacientes foram convidados a responder um questionário com nome, gênero, idade, tabagismo, 
também foi realizado o calculo de peso, altura e IMC, CA e aferição da pressão arterial. Os dados 
coletados foram transcritos por digitação, no programa Excel

® 
para fim de analise e definição do perfil 

dos pacientes de acordo com estas variáveis. Os resultados obtidos no estudo foram expressos por 
frequências e percentuais, sob a forma de tabela. 
 

 
Resultados 

 
Dentre as 4458 pessoas assistidas pela ESF, levantou-se o numero de 508 pacientes com 

as morbidades HAS e DM destacando-se que 450 (88,6%) não praticavam atividade física. Perante 
isso, determinou-se como uma das prioridades de ação da equipe PET-SAÚDE a implantação de 
caminhadas coletivas na comunidade. 

No dia de lançamento da caminhada obteve-se uma aderência de 108 pessoas que foram até 
a ação de educação em saúde e consequente preenchimento do questionário com nome, idade, 
gênero, tabagismo, CA, aferição da pressão arterial e calculo do IMC, o qual permitiu definir o perfil 
das pessoas que aderiram a caminhada. 

Destes pacientes, 83,3%(90) eram do gênero feminino e 16,7%(18) do gênero 
masculino.Comparados com o sexo oposto, pesquisas mostraram que os homens não se alimentam 
corretamente, não fazem exercícios físicos regulares, fumam mais, vão menos ao médico e, por 
consequência, têm mais problemas de saúde e vivem menos (DUARTE, 2003). 
 Em relação a idade, 7,4%(8) possuíam até 29 anos, 52%(56) dos pacientes tinham entre 30 e 
64 anos, recomenda-se que as pessoas se mantenham suficientemente ativas em todos os ciclos da 
vida, sendo indicado para adultos saudáveis AF aeróbias, com intensidade moderada (OMS, 2002). 
Já os idosos, acima de 65 anos, foram 33,3%(36) dos pacientes. Para os idosos é necessária a 
prática de AF que fortaleçam a musculatura e mantenham o equilíbrio, pois elas podem reduzir os 
riscos de quedas (OPAS, 2003), melhorando o estado funcional destas pessoas. Segundo NAHAS 
(2006), explica que as AF proporcionam uma maior capacidade de realização das atividades da vida 
diária, preservando assim a independência durante o envelhecimento. 

Quanto ao tabagismo, 8,5%(9) referiram-se tabagistas e 91,5%(96) dos pacientes referiram-
se não tabagistas. De acordo com o Ministério da Saúde (2010), o índice de tabagistas caiu de 16,2% 
entre os adultos em 2006 para 15,1% em 2010. Nestes quatro últimos anos a tendência de queda do 
percentual de adultos fumantes foi mantida. Mostra-se assim, que a comunidade assistida segue a 
mesma tendência. 

Em relação a pressão arterial, 66,7%(72) estavam normotensos, o que mostra satisfatório já 
que muitos haviam sido diagnosticados anteriormente como hipertensos. Também, 33,3%(36) 
estavam com algum grau de hipertensão. O exercício físico realizado regularmente provoca 
importantes adaptações autonômicas e hemodinâmicas que vão influenciar o sistema cardiovascular, 
com o objetivo de manter a homeostasia celular diante do incremento das demandas metabólicas 
(RONDON, 2003). 

Segundo o IMC, 2,7%(3) estavam abaixo do peso, 30,5%(33) estavam no peso ideal, 
63%(68) com sobrepeso e 3,7%(4) com algum grau de obesidade.A inatividade física associada com 
a má alimentação, geram um aumento na obesidade da população, o que vai de acordo com os 
dados da OMS (2002), que mostra que o excesso de peso afeta mais de um bilhão de adultos.  

Com relação a CA e risco para doença cardiovascular, entre as mulheres, 9,2%(10)estavam 
com a CA normal, 19%(17) estavam com risco cardiovascular aumentado, enquanto 73,3%(76) 
estavam com risco substancialmente aumentado. Já no gênero masculino, 38,9%(7) dos homens 
estavam com CA normal, 27,8%(5) estavam com risco aumentado e 33,3%(6) com risco 
substancialmente aumentado.Estudos têm sido consistentes em apontar a CA como a medida 
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antropométrica melhor correlacionada à quantidade de tecido adiposo visceral e a estreita relação 
entre esta gordura e o desenvolvimento de doenças cardiovasculares. 
 
 
 

Tabela 1 – Perfil de pacientes que aderiram a caminhada. Ponta Grossa, 2012 

Variável       FrequênciaPorcentagem 

Gênero Feminino 90 83,3 
 Masculino 18 16,7 

Idade  Inferior ou igual a 29 anos 8 7,4 
 De 30 a 65 anos 56 52 
 Acima de 65 anos 36 33,3 
Tabagismo  Tabagista 9 8,5 
 Não tabagista 96 91,5 
Pressão Arterial Normotensos 72 66,7 
 Hipertensos 36 33,3 
IMC Abaixo do peso 3 2,7 
 Peso ideal 33 30,5 
 Sobrepeso 68 63 
 Acima do peso 4 3,7 
CA (mulheres) Baixo risco para DCV* 10 9,2 
 Risco aumentado para DCV 17 19 
 Risco substancialmente aumentado para DCV 66 73,3 
CA (homens) Baixo risco para DCV 7 38,9 
 Risco aumentado para DCV 5 27,8 
 Risco substancialmente aumentado para DCV 6 33,3 

Fonte: Projeto de Extensão: PET-Saúde UEPG/SMS Ponta Grossa - Fortalecendo a Estratégia Saúde 
da Família em Ponta Grossa com foco na gestão da clínica ampliada e no cuidado integral em todos 
os ciclos de vida, 2013. 
*doenças cardiovasculares 
 
 
Conclusões 
  
 Conclui-se que a caracterização do perfil das pessoas que aderiram a ação de educação em 
saúde para a caminhada leva a uma visão mais ampla dos pacientes que necessitam de maior 
atenção, como homens, por exemplo, que são a minoria entre os pacientes que compareceram a 
ação, assim como jovens, menores de 18 anos. Também evidencia-se o numero de pacientes na 
comunidade que se encontram acima do peso ideal e com aumento da CA, variáveis que 
demonstram a necessidade da implantação das atividades físicas entre a população. Tais atividades 
geram a prevenção das doenças relacionas a inatividade física que levam ao consequente aumento 
de peso. 

A coleta destes dados trouxe tanto acréscimo para o presente estudo quanto para cada 
individuo que passou pelo questionamento, pois, após coleta os pacientes com sobrepeso e 
circunferência abdominal aumentada receberam orientação individualmente sobre necessidade da 
perda de peso e motivados a aderência a caminhada. Propor-se que seja feita a mesma avaliação, 
trimestralmente, para analise de mudanças e benefícios trazidos pela atividade física. 
 O projeto, assim como em outras propostas de intervenção,busca além de melhorar índices 
de saúde na comunidade, diminuir o gasto com atendimento ambulatorial e o uso de medicamentos, 
promovendo a prevenção e a diminuição do agravo de doenças. 
 

 
 
 



11.° CONEX – Apresentação Oral – Resumo Expandido 5 

Referencias 
 
COELHO, C. F.; BURINI, R. C.Atividade física para prevenção e tratamento das doenças 

crônicas não transmissíveis e da incapacidade funcional.Rev. Nutr. v.22, n.6. p. 937-946. 

Campinas. Nov /Dec, 2009. 

DUARTE, Y. A. O.; LEBRÃO, M. L.;  Saúde, Bem-estar e Envelhecimento – O Projeto Sabe no 
município de São Paulo: uma abordagem inicial.Brasília: Organização Pan-Americana da Saúde, 
2003. 
 
DUTRA, L. N.; DAMASCENO, V.O.; SILVA, A. C. et al.Estimativa do gasto energético da 
caminhada.RevBrasMed Esporte. v. 13, n. 5. p. 321-326. Set /Out, 2007. 

KRUG, R. R.; MARCHESAN, M.; Atividade física e alimentação uma combinação essêncial em 
todos os ciclos da vida. Rev. Educação Física em Revista. V 4, n.  1. 2010. 

 
NAHAS, M. V.; Atividade Física, Saúde e Qualidade de Vida. 3.ed., Londrina: Midiograf. 2006. 

OMS.Joint WHO/FAO.Expert Consultation on Diet, Nutrition and the Prevention of Chronic 
Diseases Diet, nutrition and the prevention of chronic diseases: report of a joint WHO/FAO 
expert consultation. Switzerland, Geneva, 28 January -- 1 February 2002. 

SANTOS, B. R. L.; THIESEN, F. V.O Programa de Educação pelo Trabalho para a Saúde 

fortalecendo a interdisciplinaridade na formação dos profissionais da área da saúde.Revista 

Ciência & Saúde, v. 3, n. 1, p. 1, Porto Alegre. Jan/Jun, 2010. 
 
SILVA, V. G.; RIBEIRO, T. C.; MACHADO, A. D.et al.A educação física no programa de educação 
pelo trabalho para a saúde de Cuiabá-MT. RevBrasAtivFis e Saúde • Pelotas/RS • v. 17, n. 2, p. 
121-124, Pelotas/ RS.Abril 2012. 
 
RONDON M. U.P .B., BRUM, P. C.;Exercício físico como tratamento não farmacológico da 
hipertensão arterial. RevBrasHipertens2003;10:134-7. 
 
VIDMAR, M. F.; POTULSKI, A. P.; SACHETTI, A.Atividade física e qualidade de vida em 
idosos.Revista Saúde e Pesquisa. v. 4, n. 3, p. 417-424. Set/Dez, 2011. 
 

 


