
I Seminário Estadual das 
Academias da Saúde 

 
Município de Cotiporã - RS 



  O Programa Academia da Saúde em 
Cotiporã teve início em Março de 2014, com 
um polo localizado ao lado da UBS, onde 
atuam uma fisioterapeuta e uma nutricionista 
20h cada. 

 



  Tem como objetivo a promoção da saúde , 
através de práticas corporais e atividades 
físicas, alimentação saudável, produção do 
cuidado, modos saudáveis de vida, realizadas 
de forma coletiva ( comunidade , escolas, 
centros comunitários). 

   

  A partir das ações desenvolvidas, prioriza-
se a prevenção das DCNT. 

 



GRUPO PROMOÇÃO DA SAÚDE 

  Desenvolvido para indivíduos que 
possuem interesse em participar de um grupo 
de convivência, e em especial, pessoas 
hipertensas, diabéticas e idosos.  

  Acontece nas segundas-feiras às 08:00 na 
UBS, onde são realizadas atividades 
relacionadas à saúde, bem estar, qualidade de 
vida e verificações de pressão arterial e 
glicemia.  

 







 



 



 



 



ATIVIDADES NA ACADEMIA AO AR 
LIVRE 

  Prática de exercícios físicos na academia 
acompanhadas por profissional de saúde.  

 

  Acontece nas quartas-feiras às 08:00.  





 



PROMOVENDO SAÚDE NO INTERIOR 

  Atividade em grupo que visa ampliar o 
acesso às ações de promoção da saúde e 
prevenção para pessoas que residem na zona 
rural do município.  

   

  As atividades acontecem conforme roteiro 
e cronograma pré determinado. 

 



 



 



VISITAS DOMICILARES 

  Atendimentos para usuários acamados, 
com dificuldade de locomoção, deficiência 
física e mental.  

 

  As visitas acontecem conforme demanda 
da equipe de saúde. 

 

 



 



GRUPO DE REEDUCAÇÃO ALIMENTAR 

  Grupo fechado com duração média de 2 
meses, voltado para pessoas que possuem o 
objetivo de reduzir o peso corporal e mudar 
hábitos alimentares.  

 

  As atividades acontecem nas terças- feiras 
às 17:00 





ATIVIDADE FÍSICA, QUALIDADE DE 
VIDA E SAÚDE SOBRE A DOR CRÔNICA  

  Grupo que iniciou em março de 2018, com 
10 participantes e que já realizaram 
fisioterapia para coluna no Centro de 
Referência do município.  

  Faz parte deste grupo também médico, 
enfermeira e psicólogo do NAAB.  

  No total, serão 12 encontros (1x/semana). 



PROJETO FARMÁCIA VIVA  
(em desenvolvimento) 

   

  Resgate e valorização da cultura tradicional 
e popular das plantas medicinais, aromáticas e 
condimentares. Espaço voltado para medicina 
natural e fitoterápica.  



  Em 2017, foi realizado um levantamento 
das plantas mais utilizadas no município 
através das agentes de saúde e junto ao 
programa Promovendo Saúde no Interior, 
foram desenvolvidas diversas preparações 
com as ervas e plantas nas comunidades. 



 Para 2018: 

- Promovendo Saúde no Interior com distribuição 
de uma cartilha de plantas medicinais (manuseio, 
cultivo, orientações...). 

- Desenvolvimento de um horto na comunidade de 
N. S. dos Navegantes (servindo como ponto de 
coleta de mudas para as atividades). 

- Grupo semanal. 

- Introdução das plantas medicinais na 
comunidade escolar. 

- Disponibilizar medicamentos fitoterápicos na 
farmácia da UBS (?) 

 

 



 



 



 



SAÚDE DO TRABALHADOR 

  A proposta surgiu após observar-se um 
aumento da procura por atendimentos 
médicos por queixas de dores nas costas e 
ombros após o período de safra da uva. Com 
este projeto, objetivou-se identificar a 
ocorrência desses problemas e propor 
medidas de prevenção e promoção da saúde 
com terapêutica não medicamentosa, como 
exercícios laborais e orientações.  

 



  Foi aplicado um questionário de saúde 
geral, questionário de fadiga (antes e pós 
intervenção), ensinados exercícios laborais 
para serem realizados antes, durante ou após 
o dia de trabalho à um grupo de trabalhadores 
rurais de uma determinada comunidade. 

   E os resultados obtidos foram 
satisfatórios... 



- Após a intervenção, todos passaram a realizar 
atividades físicas. 

- Foi identificada baixa procura por consultas 
médicas nesse período.  

- Observou-se que mesmo com a grande e 
produtiva safra, não houve um aumento do 
número de pessoas com fadiga, ao contrário, 
pós safra, pós intervenção, houve uma 
redução do número de pessoas com queixas 
que identificavam uma fadiga intensa. 



- Até o número de pessoas com ausência de 
fadiga aumentou, devemos considerar porém, 
que em algumas pessoas o nível de fadiga 
manteve-se.  

 

Dessa forma, o projeto foi efetivo no que diz 
respeito a melhora da saúde geral pós safra. 

 



 



ATIVIDADES NAS ESCOLAS MUNICIPAIS 

  Realização de avaliação antropométrica e 
promoção de hábitos saudáveis, vinculados ao 
PSE (Programa Saúde na Escola). 

 





MOSTRA DE SAÚDE 

   Realizada anualmente com algum tema 
específico definido pela equipe. Em 2017, foi 
abordado o tema Agroecologia e Saúde.  

 



   

  Com a parceria da EMATER e do CEREST 
Serra, foi abordado o panorama dos alimentos 
orgânicos no município de Cotiporã, exercícios 
laborais para o trabalhador rural, 
apresentados os resultado da pesquisa sobre 
o uso de agrotóxicos no município e realizada 
uma oficina culinária com degustação das 
preparações (sal temperado, gersal, vinagre e 
azeite condimentados, pão torrado com 
manteiga temperada, água aromatizada...). 







 



 



GUIA DO CUIDADOR 

  Grande parte da população do município 
de Cotiporã é composta por pessoas idosas. 
Além destas, várias outras possuem alguma 
deficiência, dificuldade de locomoção ou 
devido a alguma outra comorbidade, estão 
restritas ao domicilio. E cuidar destes 
pacientes é uma tarefa que requer uma 
atenção especial. 

 



   Pensando nisto, a Secretaria da Saúde e 
Assistência Social do nosso município, 
planejou o GUIA DO CUIDADOR, que visa 
orientar todos aqueles que tem sob sua 
responsabilidade o cuidado de alguma pessoa 
com incapacidade ou deficiência. Propiciando 
assim, maior segurança nas ações prestadas e, 
desta forma, orientando os cuidadores para a 
prática do auto cuidado.  





CASA SEGURA 

  Orientações para a prevenção de quedas 
no domicilio.  

 



 



  A Academia da Saúde também desenvolve 
ações voltadas as Campanhas do Setembro 
Amarelo, Outubro Rosa, Novembro Azul, 
encontros e capacitações diversas. 

 



As atividades desenvolvidas visam o aumento 
da autonomia de acordo com a situação de 

vida, cultura, realidade social dos indivíduos 
e das coletividades, promovendo 

comportamentos e estilos de vida saudáveis, 
na conquista do direito à saúde e à qualidade 

de vida. 

 



 



 

 

 

 

OBRIGADA! 


