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RESUMO – O Programa de Educação pelo Trabalho para a Saúde (PET-Saúde) tem como foco 
integração ensino-serviço-comunidade, buscando fortalecimento de áreas estratégicas para o SUS, 
sendo ferramenta para a qualificação dos profissionais da saúde e oportunidade de vivências para os 
graduandos nas Unidades do Programa da Saúde da Família (PSF). A necessidade de se criar um 
grupo de caminhada surgiu após realização de diagnóstico, em 2012, da situação de saúde da UBS 
pesquisada, da prática da atividade física envolvendo grupos de risco. Objetivou-se relatar 
experiência de grupo de caminhada, organizado por acadêmicos do PET-Saúde. Como metodologia 
realizou-se planejamento e execução das ações: panfletos convidativos, um dia de capacitação da 
Equipe da UBS com dinâmica para integração e motivação, palestra sobre atividade física, 
capacitação das Agentes Comunitárias de Saúde para realização de alongamento com a comunidade 
e esclarecimento de dúvidas sobre a prática da atividade física envolvendo grupos de risco. Houve 
envolvimento de toda a equipe de saúde. O lançamento do grupo de caminhada aconteceu no dia 10 
de abril de 2013 na Unidade de Saúde Ottoniel Pimentel dos Santos, vila CIPA, em Ponta Grossa, 
PR. Como resultado, houve participação de 110 pessoas da comunidade, que assistiram palestra de 
profissional de Educação Física sobre a importância da atividade física regular. Foram coletados 
dados de peso, altura, pressão arterial e uso de medicamentos para acompanhamento bimestral. 
Serviu-se alimentação saudável: salada de fruta e suco natural. A iniciativa foi divulgada pela 
imprensa. Conclui-se que o envolvimento da equipe multiprofissional no desenvolvimento de ações às 
necessidades da comunidade é primordial em busca de promoção e proteção à saúde. Com o grupo 
de caminhadas ativo, certamente haverá diminuição das doenças cardiovasculares e dos seus 
agravantes, além da proteção contra várias patologias em que o exercício físico atua como profilaxia 
e\ou tratamento. 
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