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• O Programa Academia da Saúde no âmbito do Sistema Único de Saúde, 

lançado em 2011 pela Portaria GM/MS nº 719/2011(revogada 

pela Portaria nº 2.681/2013) tem como objetivo principal contribuir para a 

promoção da saúde e produção do cuidado e de modos de vida saudáveis 

da população a partir da implantação de pólos com infraestrutura e 

profissionais qualificados. O Programa estimula a criação de espaços 

públicos adequados para a prática de atividade física e de lazer, por meio 

de ações culturalmente inseridas e adaptadas aos territórios locais. 
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São diretrizes do Programa Academia da Saúde: 
 

• I - configurar-se como ponto de atenção da Rede de Atenção à 
Saúde, complementar e potencializar as ações de cuidados 
individuais e coletivos na atenção básica; 

• II - referenciar-se como um programa de promoção da saúde, 
prevenção e atenção das doenças crônicas não transmissíveis; 

• III - estabelecer-se como espaço de produção, ressignificação 
e vivência de conhecimentos favoráveis à construção coletiva 
de modos de vida saudáveis. 

 



• O município de São Miguel das Missões está localizado 

no noroeste do estado do Rio Grande do Sul, distante 

cerca de 473km de Porto Alegre; 

• Sua população aproximada é de 7.421 habitantes (Censo 

IBGE/2010), sendo que boa parte vive no meio rural; 

• A cidade é reconhecida mundialmente devido às Ruínas 

Jesuíticas, declaradas Patrimônio Mundial pela Unesco 

em 1983; 

• Por este fato, a cidade recebe constantemente visitas de 

turistas do mundo todo. 

 

O Município 



O programa 

• No município de São Miguel das Missões, o programa 
Academia da Saúde foi implantado no ano de 2015, sendo 
composto por uma nutricionista e uma profissional de 
educação física.  

• Inicialmente, houve dificuldade em desenvolver as atividades 
propostas devido ao pouco conhecimento acerca do 
programa. 

• No ano de 2017, o programa foi replanejado, de forma a 
atender as diretrizes às quais se propõe e passou a ser 
atendido por uma fisioterapeuta e uma nutricionista.  



O Polo 



Atividades Contínuas 

Grupos em saúde: 

• Idosos 

• Bairro alegria 

• Doenças Crônicas e obesidade 

• Saúde Mental 

• Crianças 

• Prevenção 

 



atividades lúdicas para trabalhar coordenação, 
equilíbrio, raciocínio lógico, socialização; alongamentos;  

atividades aeróbicas (caminhadas);  

danças;  

conversas integrativas com outros profissionais da 
saúde;  

palestras educacionais;  

orientações e acompanhamentos nutricionais. 

 

Atividades 



Alegria de Viver (idosos) 

Segundas às 9h  
Terças às 16h  



Bem Viver (Bairro Alegria) 

Segundas às 8h 
Terças às 14h 



Bem me Quer (doenças crônicas) 

Segundas às 15:30h 
Quartas às 8h 



Saúde e Bem Estar (prevenção) 

Terças às 18h 



KIDS (crianças) 

Segundas às 16:30h 
Quartas às 10h 



Saúde Mental 

Segundas às 13:30h 



Saúde na Escola (2017) 

Participantes: Alunos e professores das 
escolas municipais e crianças da 
Creche municipal. 

Objetivo: Orientação e prevenção sobre 
obesidade, peso mochila e hábitos 
posturais 

Atividades:  

• Palestra educativa sobre bons hábitos 
alimentares; 

•  Orientações sobre o peso da mochila 
e orientação postural. 

•  Pesagem da mochila, medidas 
antropométricas (peso, altura e IMC). 

• Vídeos educacionais: Muito Além do 
Peso e Postura Legal Teddy e Bidu 

 

 
Quartas (manhã e tarde) 

Datas: semanal. 
 



ATENDIMENTOS INDIVIDUALIZADOS COM 
NUTRICIONISTA 

• Segundas e terças feiras – das 08 às 12 horas - Posto de saúde 
da Nunes Pereira ou, se necessário, atendimento à domicílio. 

 

• Público atendido: população em geral, de todas as faixas 
etárias, em especial os portadores de doenças crônicas não 
transmissíveis (ou em risco), como hipertensão arterial e 
diabetes, obesos, crianças com dificuldades no crescimento 
ou risco nutricional, excesso de peso ou alterações nos 
exames bioquímicos, idosos em risco nutricional. 



Atividades Esporádicas 

•Atividade Cras Juapy (Grupo de Idosos); 

•Atividade na APAE; 

•Palestra na Creche Paraíso Da Criança; 

•Palestra Sipat Hospital São Miguel Arcanjo; 

•Palestra na EMATER destinada à população rural; 

•Dia Do Desafio; 

•Dia da Saúde e RECREART (SESC); 

•Dia da Solidariedade; 

•Dia da Mulher; 

•Capacitações oferecidas pela 12ª CRS; 

•Confraternizações dos grupos: Festa Junina e Festa de Natal. 

 

 

 

 

 

 

 



RECREARTE SESC 

ALIMENTAÇÃO MEIO RURAL 

OUTUBRO ROSA 

SIPAT HOSPITAL SÃO MIGUEL 



PALESTRA NA CRECHE PARAÍSO DA CRIANÇA 

DIA DO DESAFIO 
APAE 



FESTA JUNINA 

FESTA DE NATAL 



OBRIGADA! 

smm.saude@gmail.com 

(55) 3381 1314/9 9946 6493 


