
PROGRAMA 

ACADEMIA DE 

SAÚDE 

SECRETARIA DE SAÚDE 

NÃO-ME-TOQUE / RS 



ESTRUTURA FÍSICA 



CRONOGRAMA DE AULAS 
Segunda Terça Quarta Quinta  Sexta 

08h15min Terceira Idade Circuito Terceira Idade Dança Alongamento 

09hs Localizada Circuito Circuito Circuito 

13h45min Localizada Circuito 

14h30min Hiit Dança 

15hs Alongamento Alongamento 

15h45min Terceira Idade Terceira Idade 

16hs Circuito Localizada 

17h30min Circuito Power 

18hs Localizada Circuito Localizada Circuito 

19hs Dança Circuito Dança/Local. Hiit 

19h30min Hiit 



ACOMPANHAMENTO MULTIDISCIPLINAR 
 

 
 EDUCADOR FÍSICO – Coordenação Geral 

- Preparação e aplicação das aulas e atividades de acordo com o perfil de cada grupo de 

usuários. 

- Profissional: Ana Paula Zarth – CREF 011807-G/RS 

 

 NUTRICIONISTA 

- Acompanhamento nutricional com avaliação antropométrica, estímulo a participação em 

grupos de controle de peso, melhorar a qualidade da alimentação, estimular a prática de 

hábitos alimentares saudáveis, conhecer melhor os alimentos, controlar a hipertensão e 

diabetes, reduzir colesterol e triglicerídeos. 

- Profissional: Márcia  Cristiane Penz – CRN 11167D 

 



ACOMPANHAMENTO MULTIDISCIPLINAR 

 

 PSICÓLOGO 

- Orientação psicológica, aplicação de escalas de ansiedade e depressão, manejo 

de angústias, o poder do hábito, a necessidade e o desejo por alimentação, 

estabelecimento de metas e prazos focados na aplicação de coaching, 

reprogramação neurolinguística, sabotadores, autoimagem, sociologia da 

alimentação.  

- Profissional: Tomas  Serafim de Camargo Duarte – CRP 0723762 

 



AULAS AO AR LIVRE 

Atividades em horários 

diurnos e noturnos 



AULAS EM AMBIENTE INTERNO 



AULAS EM AMBIENTE INTERNO 



GRUPOS COM ATENDIMENTO ESPECIAL 
 

 

Hipertensos e diabéticos 

Idosos 

Gestantes 

Reeducação Alimentar 

Obesos 



1º ENCONTRO GRUPO REEDUCAÇÃO 

ALIMENTAR 

 



DIVERSIDADE NAS ATIVIDADES 
 

 



DIVERSIDADE NAS ATIVIDADES 
 

 



OS PRIMEIROS RESULTADOS 
 

 
  Grupo controle obesidade 

   Período: 04 meses, sendo  

 dois meses encontros semanais e dois quinzenais. 

 Requisitos: realização de atividade física na academia duas vezes por 

semana. 

 Resultados atingidos: melhora na qualidade da escolha alimentar, 

condicionamento físico, exames laboratoriais, qualidade do sono, ansiedade e 

auto estima. A média de redução de peso varia entre 06 a 12 kilos. 

 Encerramento do Grupo: como estratégia motivacional foi sugerido aos 

participantes a conversão de kilos reduzidos em alimentos para doação a 

entidade assistencial do município. Foram doados 49 kilos de alimentos. 

 



ENCERRAMENTO DO GRUPO DE 

REEDUCAÇÃO ALIMENTAR 

 



REFLEXÃO 
 

  O Programa Academia da Saúde é um dos pouquíssimos programas que permite trabalhar 

na essência a melhoria da saúde e a consequente prevenção da doença. Nas secretarias 

de saúde, é rotina dispendermos quase a totalidade do nosso esforço tratando doenças e 

muito pouco em ações para a melhoria da saúde. 

 

 Dentre os profissionais que trabalham para a promoção e melhoria da saúde destacam-se o 

educador físico e o nutricionista, pois conseguem agir no combate aos hábitos que mais 

tem influenciado a perda da saúde: o sedentarismo e a má alimentação.  

“Todos nós temos o poder de escolher a vida e a 

saúde. Se a morte e a doença existem, isso só 
acontece porque ainda não entendemos esse poder. 
(Raphael Kelmann) 


