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A prática de atividade física  deve ser incorporada nos modos de vida da população. Os exercícios físicos se encontram em 

posição destacada para prevenção e tratamento dos fatores de risco cardiovasculares. A construção de locais públicos 

apropriados à prática regular de atividade física, como parques, ciclovias, pistas para caminhada e corrida é uma política 

pública necessária, assim como maior engajamento dos profissionais de saúde na promoção de modos de vida saudáveis. O 

investimento em equipes multiprofissionais com educadores físicos, nutricionistas e psicólogos, potencializará as ações de 

promoção e prevenção das ESF.  

5. Considerações Finais 

3. Metodologia  

Para elaboração do Projeto Agita PSF Nova Holanda foi 

realizada uma revisão integrativa da literatura sobre a prática 

de atividade e fatores de risco cardiovasculares na Biblioteca 

Virtual em Saúde do Ministério da Saúde. Foram utilizadas as 

seguintes palavras-chave: atividade física e fatores de risco 

cardiovascular. Foram utilizados os seguintes critérios de 

inclusão, inicialmente: língua portuguesa, disponibilidade de 

texto na íntegra e publicado nos últimos 5 anos. Após leitura 

dos resumos os artigos foram selecionados. A partir disso, 

houve a elaboração de propostas de educação em saúde e 

intervenção com atividades físicas que foram discutidas e 

revisadas por  todos os profissionais do serviço, até a versão 

final produzida. Foi elaborado um instrumento que será 

utilizado no início das atividades e após um ano, para 

detecção de possíveis alterações nos fatores de risco 

cardiovascular e bem estar e a realização de exames 

laboratoriais de glicemia jejum, colesterol total e frações, 

triglicérides. Bem como a avaliação da adesão dos 

participantes através de lista de presença nas atividades 

desenvolvida.  
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1. Introdução  

A população mundial encontra-se em processo de 

envelhecimento associado do aumento da 

morbimortalidade por doenças cardiovasculares. Atividade 

física regular se apresenta como base dos tratamentos, 

reduzindo fatores de risco cardiovasculares. Quando 

associada de mudanças de hábitos de vida (alimentação 

saudável, redução do estresse, tabagismo e etilismo) 

apresenta suas ações potencializadas. A instituição de 

outras terapias, medicamentosas ou cirúrgicas, não exclui 

o treinamento físico. (GOMES, 2008; SIQUEIRA,2009) 

2. Objetivo 

Promover a adoção de modos saudáveis de vida, 

minimizando os fatores de risco cardiovasculares da 

população pertencente ao PSF Nova Holanda, Divinópolis, 

implementando O Projeto Agita PSF Nova Holanda. 

Atividades Físicas 
+ 

Educação em Saúde Avaliação inicial 

Divinópolis 
Projeto AGITA PSF 

Nova Holanda 

Ana Maria Chagas Sette Câmara** 

Exames antropométricos e 
 laboratoriais 

4. Desenvolvimento 
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